
Bővebb tartalom
Igyekszünk minél több formában 
tájékoztatni a megye lakosságát, 
ezért – alkalmazva a modern 
technika vívmányait – egyes cik-
kek végén QR-kódot helyeztünk 
el, melyet ha okostelefonjukkal 
beolvasnak, másodpercek alatt 
láthatóvá, hallhatóvá válnak írá-
saink. Így azt, ami az újságban 
csak egy rövid hír, a videós tarta-
lomban részletesen meghallgat-
hatják és láthatják. 

A BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI KIADVÁNYA

Petőfi Sándor
újra köztünk jár...
Lánglelkű poétánkat születé-
sének közelgő 200. évforduló-
jára egy Bács-Kiskun megyei 
származású színész, Bánföldi 
Szilárd kelti életre
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Elfogadták a Petőfi-
emlékévek programját
A Megyenapok keretében a 
Bács-Kiskun Megyei Petőfi Em-
lékbizottság tagjai tárgyaltak a 
Bács-Kiskun Megyei Talpra 
Magyar! program előkészítésé-
ről, megvalósításáról. A bizottság 
a 2022-ben kezdődő Petőfi-emlék-
évekhez köthető megyei fejleszté-
seket, eseményeket koordinálja és 
segíti a megvalósítást. A konfe-
rencián bemutatkozott a program 

arca, Petőfi Sándor, akit egy me-
gyei származású színész, Bánföldi 
Szilárd személyesít meg a követ-
kező években. 

A költőt alakító Bánföldi Szi-
lárd színművésszel gyakran talál-
kozhatunk a következő két évben, 
hiszen készülünk a költő születé-
sének 200. évfordulójára, mely 
nagyszabású megyei programokat 
tartogat.  (Folytatás a 6. oldalon)

Átvették a megyei kitüntetéseket 
Bács-Kiskun kiválóságai

Kiskőrösön tartotta ünnepi közgyűlését a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat vezető testülete szep-
tember elején. Itt adták át Bács-Kiskun megye legrangosabb kitüntetéseit, melyeket a területükön 
kimagasló eredményeket elért személyek munkásságukkal érdemeltek ki.
 (Folytatás a 3. oldalon)

A Duna–Tisza közi és a Ti-
sza menti térségi turisztikai 
fejlesztési koncepció révén a 
térség természeti adottságait, 
értékeit felfűzve 27 település 
önkormányzata az eddigi 
pontszerű turisztikai fejleszté-
sektől eltérő hálózati rendszer 
kiépítését tervezi.

Az összefogást a magyar kormány 
tavaly év végén 300 millió forin-
tos támogatásban részesítette, 
hogy kidolgozzák a megvalósít-
hatósági tanulmányokat, illetve a 
látvány- és előterveket Bugac, Kis-
kunmajsa, Lakitelek központtal. 

Összesen mintegy száz érté-
kelhető és támogatásra érdemes, 
egymásra épülő, a megyei ön-
kormányzat turisztikai elképze-
léseivel is harmonizáló attrakció 
vár kormányzati bírálatra a jövő 
év tavaszán. A Bugaci Csárdában 
szeptember 23-án tartott sajtó-
tájékoztatón Lezsák Sándor, az 

Országgyűlés alelnöke, a körzet 
országgyűlési képvielője hangsú-
lyozta: még soha ennyi költség-
vetési támogatást nem kapott a 
vidék, mint amennyi most, illetve 
jövőre a régióba érkezik. Lenkei 
Róbert megyei közgyűlési kép-
viselő koordinálásával elkészült 
koncepció felöleli a turizmus tel-
jes területét a szálláshelyektől a 
gyógy turizmuson, a lovas, az öko- 
és gasztroturizmuson át a vallá-
si turizmusig. Sok egyéb mellett 
prioritása van a megyei kerékpá-
rút-hálózat teljes összekötésének, 
fejlesztésének.

Könnyid László, a Magyar 
Turisztikai Ügynökség vezérigaz-
gató-helyettese leszögezte, hogy a 
fejlesztés folyamatos, a megvaló-
síthatósági tanulmányok tartalma 
szerint határozzák meg a kivitele-
zési sorrendet, de nem lesz olyan 
település, ahol ne valósulna meg az 
összefogáson alapuló, valamilyen 
turisztikai elem a közeljövőben.

Kiskunmajsai fejlesztési elképzelés

Új turisztikai régió 
formálódik megyénkben

Új nagyközség megyénkben
Ballószög az ötvenes években 
vált önállóvá, akkor is már 
több mint kétezer fő lakta a 
kistelepülést. Fejlődött, nőtt 
a falu, a külterületről is egyre 
többen költöztek be.

 

Ballószög kis helység, de mára a 
járás 4., a megye 25. és az ország 
300. legnagyobb települése.  

– Eddig is büszkék voltunk 
arra, hogy Ballószögön élünk, hi-
szen sokan figyelik érdeklődve a 
település fejlődését, de a nagyköz-
ségi cím rangot ad a településnek. 
Reméljük, hogy a döntéshozók is 
figyelembe veszik az agglomerá-
ciós települések speciális problé-

máit, erre is fel szeretnénk hívni a 
figyelmet – mondta el lapunknak 
Somogyi Lajos polgármester.

A település célkitűzése az 
5000 fő alatti lakosságszám, mi-
vel úgy gondolják, az élhető te-
lepüléshez  meg kell tartani ezt 
az elvi korlátot. Játszóterek, par-
kok, zöldfelületek létrehozása, 
fásítás újragondolása a közeljövő 
feladata. Tervezik a közlekedés-
fejlesztést, az iskola bővítését, a 
Faluház felújítását vagy akár egy 
új rendezvényház építését. Sze-
retnék helyben erősíteni a fog-
lalkoztatást, és a fürdőre építve a 
térségi turisztikai összefogásban 
gondolkodnak. 
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Hamarosan elkezdődhet a pálosok 
ásványvizének palackozása

A pálosok 1940-ben érkeztek Petőfiszállás mellé, Szentkútra. 
Akkor tíz év adatott itt nekik a lelki munkára, mielőtt a kommu-
nista diktatúra miatt elhurcolták a szerzeteseket. A pálosszentkúti 
kolostorban a rendszerváltást követően indult újra az élet.

A jó minőségű, palackozásra alkal-
mas víz hasznosításának gondola-
ta régóta foglalkoztatta az atyákat. 
Úgy gondolták, hogy a kivételes 
adottsághoz érdemes lenne olyan 
terméket kötni, amely a szerzetesi 
hagyományokat követve hozzájá-
rulhat a pálos rend önfenntartásá-
hoz. Így merült fel az ásványvíz-pa-
lackozó gondolata, amelyhez állami 
támogatást is sikerült elnyerniük 
– foglalta össze az idáig vezető utat 
dr. Szentirmay Tamás, a Magyar 
Pálos Rend Tartományfőnöki Hi-
vatal hivatalvezetője. Mivel a kegy-
hely vallási funkcióját és megjele-
nését mindenképpen érintetlenül 

akarták hagyni, új kutat fúrattak 
ugyanarra a vízbázisra, de jól el-
különíthető helyen, ahol mostanra 
megépült a palackozóüzem. A be-
ruházást 2021. június 27-én adták 
át ünnepélyesen a megújult kegy-
hellyel együtt. A használatbavételi 
és a vízzel kapcsolatos engedélyek 
is rendelkezésre állnak, az üzemel-
tetés elindítása pedig folyamatban 
van. Ha minden jól megy, akkor 
várhatóan a jövő év elejéig megkez-
dődhet a termelés az üzemben.

Dr. Szentirmay Tamás szerint 
a magyar alapítású, középkori ere-
detű ma is működő szerzetesrend 
szélesebb körű megismertetéséhez 

kiváló lehetőség, hogy a pálos rend 
éppen az egyházi vonatkozásban 
számos pozitív jelentést hordo-
zó vízzel is a köztudatba kerülhet, 
elérve olyanokat is, akik ma még 
semmit sem tudnak az egyetlen 
magyar alapítású szerzetesrendről.  
 TT 

GAZDASÁG

•
Petőfiszállás

  •
Kiskunhalas

Turisztikai beruházások 
Dunapataj-Szeliden és Hartán

A vízi turizmus fellendítése, a kereslet szezonális ingadozásának 
csökkentése érdekében egész évben látogatható sport- és szabad-
időcentrum épül Dunapataj-Szeliden. A szomszédos településen, 
Hartán az önkormányzat vásárolja meg, majd korszerűsítés után 
működteti a Duna-parti Panoráma Halászcsárdát. A két nagy-
községben a gazdasági növekedést, az új munkahelyek létrejöttét 
eredményező beruházást a Belügyminisztérium Gazdaságélénkítő 
Programja teszi lehetővé. 

A pályázatról Dusnoki Csaba 
polgármester elmondta: A sze-
zonhosszabbítást célzó beruházás 
a már meglévő turisztikai foga-
dóközpont mellett, a Szittyótérre 
vezető út irányában valósul meg 
2022-ben. Az új komplexumban 
egy sport- és szabadidőcentrumot 
fogunk működtetni. Kialakítunk 
egy bowlingpályát, valamint gye-

rekek és felnőttek részére közössé-
gi játéktermet, ahol olyan sport-
játékokat lehet majd űzni, mint a 
biliárd, a csocsó, a darts, a léghoki 
vagy a rex. Olyan közösségi teret 
szeretnénk létrehozni, amely sze-
zontól függetlenül, egész évben 
színvonalas szolgáltatást nyújt a 
szabadidő hasznos eltöltéséhez. 
Egyben lehetőséget biztosítanánk 
különböző rendezvények, csalá-
di események megtartására is. Az 
új létesítménnyel új munkahely-
ek jönnek létre, növekednek az 
önkormányzat idegenforgalmi és 
ipar űzési adóból származó bevé-

telei, amelyek lehetővé teszik az 
aktivitások és a közösségi szolgál-
tatások további bővítését.

A hartai fejlesztésről Dollen-
stein László polgármester számolt 
be: Önkormányzatunk a pályázati 
támogatásból a gyönyörű dunai 
környezetben elhelyezkedő, nem-
régiben még működő éttermet 
vásárol meg, amely a hartai Du-

na-parton, a Felsőzátonyi-szigeten 
található. A Panoráma Halászcsár-
dát felújítjuk a kor követelménye-
inek megfelelően. Ezzel az önkor-
mányzat tulajdonába kerül egy 
bejáratott, a helyiek és a turisták 
által közkedvelt vendéglátóegy-
ség, mely a tetőtérben kialakított 
szobákban egyszerre 15  főnek 
szálláshelyet is tud nyújtani. Az 
önkormányzat a fejlesztés meg-
valósításával 6  fő foglalkoztatását 
vállalja. A megvalósult beruházás 
fenntartását, üzemeltetését a Har-
tai Hársfavirág Szociális Központ 
végzi a tervek szerint.  Zsiga Ferenc

2025-re felújítják
a Kelebia–Soroksár 
közötti vasúti szakaszt 
A Budapest–Belgrád vasútvonal 
hazai szakaszának kapacitásbővítő 
korszerűsítése a tervezés fázisába 
lépett. A szükséges források rendel-
kezésre állnak, a Soroksár és Kele-
bia közötti szakasz rekonstrukci-
ója 2025-re elkészül – jelentette be 
Mosóczi László, az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium (ITM) 
közlekedéspolitikáért felelős állam-
titkára. – A következő 10-15 évben 
az uniós célokkal összhangban a 
vasút áll a hazai közlekedésfejlesz-
tés középpontjában – hangsúlyozta 
az államtitkár a soproni vasútál-
lomáson annak apropóján, hogy 
a „Vasút európai éve” alkalmából 
a kontinensen közlekedő Európa 
expressz Sopronban állt meg ha-
zánkban elsőként.  MTI

A felújítandó hartai Panoráma Halászcsárda

•Duna-
pataj

•Harta

INDULHAT A MEGYEI TOP PLUSZ

Óvodák, bölcsődék, egészségügyi és szociális 
intézmények újulhatnak meg 

A Stratégiai és Családügyi Kabinet 2021. augusztus 31-én meg-
tárgyalta és elfogadta Bács-Kiskun Megye Integrált Területi 
Programját, amely Bács-Kiskun megye 2021–2027 közötti tele-
pülésfejlesztési irányait tartalmazza: azokat a beavatkozásokat, 
amelyek még élhetőbbé, vonzóbbá teszik megyénket.

A Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat a dokumentum elkészí-
tése előtt széles körű projektgyűj-
tést folytatott. Ennek keretében 
a települési önkormányzatok, 
vállalkozások, egyházak és civil 
szervezetek nyújtották be ötletei-
ket, hogy milyen nélkülözhetetlen 
fejlesztések szükségesek a telepü-
léseken, és melyeket látnák szíve-
sen. Ezekre az igényekre alapozva 
a megyei önkormányzat szakem-

berei kialakították azon projektek 
típusait, amelyek finanszírozhatók 
lesznek a következő pályázati cik-
lus Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program Pluszban 
(TOP Plusz). 

Az első pályázati felhívások 
már 2021 őszén megjelennek, 
ami azt jelenti, hogy 2022-ben 
újabb fejlesztések kezdődhetnek 
térségünkben. Többek között óvo-
dák, bölcsődék, egészségügyi és 

szociális intézmények újulhatnak 
meg, új ipari területekkel és turisz-
tikai látnivalókkal gazdagodha-
tunk. Lizik-Varga Katica

Új gyógyfürdő épül
a csipke városában 

Aláírták a kiskunhalasi 
Csipke Gyógy- és Élményfürdő 
kiviteli tervdokumentációjá-
nak elkészítésére vonatkozó 
vállalkozói szerződést 
szeptember 22-én.

Bányai Gábor  országgyűlési kép-
viselő, Fülöp Róbert polgármester 
és  ifj.  Lőrincz Ferenc, a terveket 
készítő Arker Stúdió Építészeti és 
Kereskedelmi Kft. ügyvezetője saj-
tótájékoztatón mutatta be a pro-

jektet a szakmai minősítések meg-
szerzésétől a gyógyvíz, gyógyhely 
és gyógyfürdő minősítésig. Eddig 
mintegy háromszázmillió forintot 
költöttek területvásárlásra,  meg-
valósíthatósági tanulmányra. A 
közelmúltban 335 millió forint 
állami támogatást nyert az önkor-

mányzat az új termálkút fúrására, 
az engedélyezési tervdokumentá-
ció elkészítésére és az építési enge-
délyek beszerzésére. A jelen pedig 
az 500 millió forintos állami tá-
mogatást igénylő második ütem, a 
kiviteli tervdokumentáció elkészí-
tése. A projekt nagyságát illetően 
a többszakaszos, közel 23 milli-
árdos összköltségvetéssel készülő 
fejlesztés, kategóriájában az első öt 
között lesz Magyarországon, a re-
mények szerint 2023 végére. Az új 

fürdő mintegy 200 új munkahe-
lyet is jelent majd Kiskunhalasnak. 
Turisztikai vonzereje és a megépü-
lő Budapest-Belgrád vasútvonal 
nemzetközi szintű kitörési lehető-
séget jelent a térség számára. 

FOTÓ: ANDA PÉTER
LÁTVÁNYTERV: VÁROSHÁZA
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TURISZTIKAI
CENTRUM ÉPÜLT
A FÜZES-SZIGETEN
Látogatóközpontot, vizes játszó-
teret, fedett pihenőhelyeket, vala-
mint horgászhelyeket és egy sté-
get alakítottak ki Nagybaracskán, 
a Füzes-szigeten. 

A látogatót modern épület 
várja, ahol megismerkedhet a 
környék vizeinek, élővilágának 
kincseivel.

A létesítmény hiánypótló köz-
pontja az üdülőövezetnek, amely 
egyszerre szolgálja a helyi nagy 
múltú horgászatot és az ideláto-
gató turistákat is. A település tu-
lajdonában lévő termálkút szin-
tén fontos része a fejlesztésnek, és 
további távlatokat nyithat meg a 
fejlődő térség előtt.

PÉLDÁS 
ÖSSZEFOGÁSBÓL 
FEJLESZTÉS 
MADARASON
Madarason átadtak több fontos 
beruházást is, amelyek erősítik 
a helyi gazdaságot és segítik a 
foglalkoztatás bővítését. Az új 
ipari terület 60  millió forintból 
készült el. A helyiek összefogá-
sának köszönhetően új parkoló 
épült egy korábbi pályázaton el-
nyert eszközök felhasználásával. 
– Azt szeretnénk elérni, hogy a 
helyben élők megfelelő színvona-
lon vegyék igénybe az állam és az 
önkormányzatok szolgáltatásait – 
mondta el Zsigó Róbert államtit-
kár az ünnepélyes átadáson.

FEJLESZTETTÉK 
A SÜKÖSDI IPARI 
TERÜLETET
Sükösd önkormányzata a tulaj-
donában lévő iparterületek teljes 
körű közművesítését valósította 
meg az elmúlt hónapokban. Mára 
13 parcellát alakítottak ki az 51-
es főút mellett. Az iparterületen 
kiépült a közműhálózat, új aszfal-
tos utat építettek a jobb megkö-
zelíthetőség érdekében, valamint 
burkolatlan csapadékvízárkokat 
hoztak létre. 

Sükösd immár vonzó üzleti 
környezettel várja a betelepülni 
szándékozó vállalkozásokat. Egy 
részük a településen lévő, lakó-
épületek között működő helyi 
vállalkozások közül várható. 

AKTUÁLIS

TOP-HÍREK

Átvették a megyei kitüntetéseket Bács-Kiskun kiválóságai
(Folytatás a címlapról)

A Megye Napok keretében tar-
tott közgyűlés méltó nyitánya volt 
a Sors, nyiss nekem tért… című Pe-
tőfi-vers.

Rideg László, a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés elnöke ünnepi 
beszédében egyebek mellett utalt 
a mögöttünk álló nehéz időszakra, 
köszönetet mondott a járvány elleni 
küzdelemben részt vevőknek, vala-
mint a megyei fejlesztésekről is tá-
jékoztatott. Mielőtt átadta a kitün-
tetéseket, megköszönte a díjazottak 
megyénk fejlődése érdekében vég-
zett, elkötelezett munkáját. 

Az ünnepi műsorban közre-
működött a Garai Ifjúsági Tánc-
csoport és a Császártöltési Német 
Nemzetiségi Kórus, valamint Tó-
biás Anna, az Erdélyi Csillagok 
Irodalmi Egyesület tagja. 

DÍJAZOTTAK:
• BÁCS-KISKUN MEGYE
GAZDASÁGÁÉRT DÍJ
Izsáki Házitészta Kft. 
Mogyi Kft. – Csávoly
• BÁCS-KISKUN MEGYE
VIDÉKFEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ
Szűcs Pál, az ABDIÁS ÖKO Kft.

ügyvezető igazgatója – Kunszentmiklós
• BÁCS-KISKUN MEGYE
TURIZMUSÁÉRT DÍJ
Kiskunmajsai Jonathermál
Gyógy- és Élményfürdő 
• BÁCS-KISKUN MEGYE
EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ
Dr. Danis László háziorvos – Tiszakécske
Forgóné Török Judit, a kunszentmiklósi 
Egészségügyi Központ intézményvezető-
je – Kunszentmiklós 
Dr. Judák József háziorvos – Tázlár
• BÁCS-KISKUN MEGYE TUDOMÁ-
NYOS ÉLETÉNEK FEJLŐDÉSÉÉRT DÍJ
Lisztes János, a Kiskunsági Nemzeti Park 
egykori munkatársa – Lakitelek
Dr. Schindler Árpád fogorvos,
a Schindler Dent vezetője és a Radix Kft. 
ügyvezető igazgatója – Kiskunhalas
• BÁCS-KISKUN MEGYE
KÖZIGAZGATÁSÁÉRT DÍJ
Cseh Tamás, a Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalá-
nak vezetője – Kecskemét
Korom Pálné, a Csólyospálosi Közös Ön-
kormányzati Hivatal Kömpöci Kirendelt-
ségének volt pénzügyi vezetője – Kömpöc
Sükösdi Polgármesteri Hivatal
munkatársai
• BÁCS-KISKUN MEGYE
KULTÚRÁJÁÉRT DÍJ

Dr. Döme Ottó Emil, az Erdélyi Csilla-
gok Irodalmi Egyesület alapító elnöke – 
Kiskunhalas
Kiskunmajsai Ifjúsági Fúvószenekari 
Egyesület
• BÁCS-KISKUN MEGYE
IFJÚSÁGÁNAK NEVELÉSÉÉRT DÍJ
Hajdók Róbert, a Szent László Általános 
Művelődési Központ intézményvezetője 
– Baja
Suhajda Jánosné és Suhajda János peda-
gógusok – Kiskőrös
Vargyai Antalné, a Bácsalmási Hunyadi 
János Gimnázium biológia–kémia szakos 
tanára, intézményvezető-helyettese – 
Bácsalmás
• BÁCS-KISKUN MEGYE
LAKOSSÁGÁNAK VÉDELMÉÉRT DÍJ
Kőhalmi Csaba rendőr alezredes, a 
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitány-
ság Hercegszántó Határrendészeti Kiren-
deltség vezetője – Bácsalmás
• BÁCS-KISKUN MEGYE KÖZÖSSÉG-
FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ
Kalocsai Gerillakertész, Szabadidő, 
Vízisport és Környezetvédő Egyesület 
– Kalocsa
Mártáné Czékus Györgyi,
a Tázlári Művelődési Ház igazgatója 
Szigecsán József, a Bajai Rendőrkapi-
tányság nemzetvédelmi tisztje – Baja

• BÁCS-KISKUN MEGYE
NEMZETISÉGEIÉRT DÍJ
Fuchs József, a Császártöltési Német 
Nemzetiségi Kórus vezetője – Császártöl-
tés
Garai Ifjúsági Tánccsoport – Gara
Szőgyi László, a Horvát Nemzetiségi Ön-
kormányzat alelnöke – Dusnok
• ÉV POLGÁRMESTERE
BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN DÍJ
Balogh Károly – Helvécia
Domonyi László – Kiskőrös
• BÁCS-KISKUN MEGYE
SPORTJÁÉRT DÍJ
Horváth Gábor atléta – Kecskemét
Szemes Gergő tőrvívó – Kunszentmiklós
• BÁCS-KISKUN MEGYE
NEMZETKÖZI KAPCSOLATAIÉRT DÍJ
Dr. Szilágyi László, a Blumbergi Baráti 
Kör vezetője – Kunszentmiklós
• A BÁCS-KISKUN MEGYEI
KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK
ELISMERŐ OKLEVELE
Cserép Lukács – Kiskunfélegyháza (posz-
tumusz)
• A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰ-
LÉS ELNÖKÉNEK KITÜNTETŐ DÍJA
Kovács Zoltánné, a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzati Hivatal személyügyi refe-
rense – Kerekegyháza
Sipos Sándor, a Bács-Kiskun Megyei Ön-
kormányzati Hivatal munkatársa – Kecs-
kemét
Szabó Katalin, a Bács-Kiskun Megyei 
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. se-
nior projektmenedzsere – Kecskemét.

A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAI ELŐTT TISZTELGÜNK

Huszonheten kaptak Szobonya Zoltán-elismerést
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016 óta emlékezik meg a 
kommunista diktatúra elszenvedőiról. A dr. Szobonya Zoltán ne-
vével fémjelzett emléknapon, 2021. szeptember 24-én a Megyehá-
za dísztermében Rideg Lászlótól, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 
elnökétől vehették át az elismeréseket, akik élő tanúi történelmünk 
e nehéz időszakának. Többeknek már csak a hozzátartozójuk 
fogadhatta a főhajtást. 

A polgári demokráciáért küzdő, 
mártírhalált halt jánoshalmi forra-
dalmárnak emléket állító plakettet 
minden évben azoknak a Bács-Kis-
kun megyében élő honfitársaink-
nak adja át a megyei közgyűlés 
elnöke, akik harcosai, elszenvedői 
voltak a kommunizmusnak, meg- 
és túlélték az elnyomó hatalom 
embertelen intézkedéseit, és vállal-
va a sorsfordító felelősséget elszánt 
akarattal, hittel fordultak szembe a 
diktatúrával. Az ünnep tiszteleté-
re Szabó László Dezső verset írt, 
ami elhangzott az ünnepségen is.  

Dr. Szobonya Zoltán-emléknap 
alkalmából elismerésben része-
sültek:

Bányóczky György – Kiskunfélegy-
háza, Borbény Lajos – Kecel (posztu-
musz), Borbényi Mihály – Kecel (posz-
tumusz), Bundula János és Csőke Ágnes 
– Kisszállás (posztumusz), Dobó Szil-

veszter – Tázlár (posztumusz), Dr. Knob 
Sándor – Pirtó (posztumusz), Fiedler Já-
nosné Szalontai Julianna – Hajós, Flaisz 
Ferenc – Kecel (posztumusz), Flaisz Jó-
zsef – Kecel (posztumusz), Gyöngyösi 
Papp Ida – Kiskunhalas (posztumusz), 
Horváth Lajos – Tass (posztumusz), 
Horváth Pál – Kecskemét (posztumusz), 
Hugyecz Ferencné Manga Mária – Ha-
jós-Érsekhalma (Budapest), Kiss Károly 
– Kiskunmajsa, Kócsó Sándorné – Szank 
(posztumusz), Mácsai István – Homok-
mégy (posztumusz), Manga Györgyné 
– Hajós, Özv. Schmidtné Nagy Mária 
– Baja, Pál Imre – Szank (posztumusz), 
Paulisz István – Hajós (posztumusz), 
Pethő Péter Pál – Tázlár (posztumusz), 
Poloznyik Kálmán – Kiskunhalas (posz-
tumusz), Siflis Géza – Kelebia (posztu-
musz), Szabó László Dezső – Kalocsa, 
Túri Mihály – Kömpöc (posztumusz), 
Visnyei Lajosné – Szank (posztumusz), 
Vitéz Cserhalmy József – Kecskemét 
(posztumusz). -sé-

A Garai Ifjúsági Tánccsoport fellépése

A Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat személyügyi referense, 
Kovács Zoltánné

Nagybaracska•

Madaras•

Sükösd•

Bányóczky György, Fiedler Jánosné és
Kiss Károly az emléknapon a Megyeházán
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Műholdas öntözőfürtrendszert adtak át 
Dunapataj-Böddpusztán

A Dunapataji Új Élet Mezőgazdasági Kft. szeptember 20-án, 
Dunapataj-Böddpusztán tartott új öntözőfürtrendszer-átadó 
eseményének időpontjában szakadó eső fogadta a résztvevőket. A 
társaság böddpusztai telephelyén Dusnoki Csaba Sándor fogadta 
a vendégeket, akik neves, a szakmát képviselő személyiségek – 
köztük az agrártárca államtitkára és az Országos Vízügyi Hivatal 
főigazgatója – részvételével szakmai tanácskozást is tartottak a 
Bakodpusztai Idegenforgalmi Centrumban. 

A fejlesztéssel a közel 100 hektáros 
területet a legkorszerűbb, műholdas 
rendszerű öntözőberendezéssel látták 
el. Az öntözővizet a Szelidi-csatorná-
ból nyerik, a beruházás megvalósítá-
sára 160 milliós forrást használtak fel. 
Font Sándor országgyűlési képviselő 
elmondta, hogy Kalocsán és térségé-
ben korábban nagy területek voltak 

öntözhetők, azonban ezek a rendsze-
rek a hosszú évek során tönkremen-
tek. A térségben több helyen elindult 
ennek a problémának a kezelése, az 
öntözés újjáélesztése. Hangsúlyoz-
ta, hogy Dunapatajon nemcsak egy 
új technika, technológia telepítése, 
megvalósítása történik, hanem ezzel 
együtt egy integrált, modern techno-

lógiai folyamat is elindul, hiszen egy 
meteorológiai miniállomás, és egyéb 
információs rendszerek segítik az ön-
tözést. Gyakorlatilag távirányítással, 
előre programozással lehet meghatá-
rozni, melyik területrész legyen ön-
tözve. 

Az új technológiák telepítésére új 
támogatási alapot hoztak létre. A már 
működő 2021–2027-es uniós fejlesz-
tési ciklusban a dunapatajihoz ha-
sonló beruházások külön támogatást 
kapnak, hogy takarékosan bánjunk a 
vízzel. 

Vége a műanyag
világnak?

Néhány hónappal ezelőtt a kormány rendeletben szabályozta 
az egyszer használatos műanyagok gyártását. Megtiltotta több, 
egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyag termék 
forgalomba hozatalát. A fenntarthatósági elvek érvényesítése 
érdekében júliustól tiltólistára került a műanyag fültisztító 
pálcika, evőeszközök (az evőpálcika is), tányér, szívószál, italke-
verő pálcika, léggömbökhöz rögzítendő és azokat tartó pálcák, 
beleértve a léggömböt a pálcához rögzítő szerkezetet, az expandált 
polisztirolból készült ételtároló edény és italtartó poharak.

A soltvadkerti Material-Plas-
tik Kft. a hazai műanyaggyártás 
meghatározó szereplője. Garami 
Zoltán, a cég tulajdonosa, ügy-
vezető igazgatója szerint az elhú-
zódott döntés mindenképpen elő-
segítette a tudatos és jól felépített 
stratégia kidolgozását, valamint 
bevezetését. Elmondta, hogy a 
Material-Plastik Kft. termékport-
fóliója lefedi a teljes, úgynevezett 
fogyasztói csomagolások széles 
palettáját, kezdve a higiéniai cso-
magolóanyagoktól egészen az 
élelmiszeripari vákuum-, illetve 
védőgázas csomagolóanyagokig. 
A cég által fejlesztett, előállított 
termékek, a globálisan is kihívást 

jelentő élelmiszer-veszteséget, 
élelmiszer-pazarlást hivatottak mi-
nimalizálni az eltarthatósági idő 
növelésével és – a gyűjtőcsoma-
golások esetében – a biztonságos 
szállíthatósággal. Természetesen 
egyes termékköröket negatívan 
érintett a bevezetett tiltás, egyetér-
tettek azzal az állásponttal ugyan-
akkor, hogy a környezeti terhelés 
csökkentése kiemelt prioritás. 
– Bízunk abban, hogy a bevezetett 
rendelet betartatására is komoly lé-
péseket tesz a kormány, hiszen csak 
így érhetjük el a kitűzött célokat – 
szögezte le Garami Zoltán. 

-séva- 
FOTÓ: MTI/BÚS CSABA

KLÍMABARÁT BÁCS-KISKUN

  •
Solt vadkert

HUSZONHÁROM TELEPÜLÉS PROBLÉMÁJA OLDÓDHAT MEG

Milliárdokat fordít a megye
a csapadékvíz mederben tartására

Bács-Kiskun megyére egyszerre jellemző a belvíz és az 
aszály. Az éghajlatváltozás következtében az extrém csa-
padék gyakorisága és intenzitása egyre növekszik, ami azt 
vetíti előre, hogy várhatóan még nagyobb lesz a különbség 
a tavaszi és az őszi vízmennyiség között. 

A jövőben huszonhárom megyei 
településen több mint 4  milliárd 
forintos megyei fejlesztési forrás-
ból valósulnak meg a csapadék-
víz-elvezetésre és a természetes 
vízmegtartásra épülő beruházások.

A belvíz- és aszálykárok eny-
hítésére egyaránt megoldást jelen-
tenek azok a projektek, amelyek 
igyekeznek a klímaváltozás hatá-
sainak szélsőségeit „mederben” 
tartani. Bács-Kiskun megye legna-
gyobb részén az egyetlen megújuló 
vízforrást a csapadék jelenti, ezért 
a csapadékvíz-megtartásnak és a 

-gazdálkodásnak kulcsfontosságú a 
szerepe abban, hogy alkalmazkod-
junk a klímaváltozás hatásaihoz. 
Az elnyert támogatások hozzájá-
rulnak a környezeti káresemények 
megelőzéséhez, enyhítéséhez; egy-
idejűleg korszerűsödhet Bács-Kis-
kun megye településeinek csapa-
dékvíz-elvezetési, -gazdálkodási 
rendszere, hiszen nemcsak a csapa-
dékelvezetés, de annak megtartása 
is fontos feladat. 

Az elmúlt időszakban több 
olyan beruházást adtak át me-
gyénkben, amelyek kiváló példák 

arra, miként lehet összekötni a kel-
lemest a hasznossal. Soltvadkerten 
a záportározó környékén kialakí-
tottak a szabadidő eltöltésére alkal-
mas területet is, amelynek fejlesz-
tésére további források lehetőségét 
várják. Kiskőrösön máris jelentős 
turisztikai, sportolási attrakciónak 
számít a tavaly átadott záportározó 
környéke. 

A környezetvédelmi infrastruk-
túra fejlesztésére a következő tele-
pülések nyertek támogatást: Bátya, 
Csátalja, Dunapataj, Dunatetétlen, 
Fülöpszállás, Gara, Géderlak, Izsák, 
Jászszentlászló, Kecel, Kelebia, Kis-
kunmajsa, Kunbaja, Kunbaracs, 
Kunszentmiklós, Lakitelek, Ordas, 
Öregcsertő, Szalkszentmárton, Sze-
remle, Tiszakécske, Vaskút, Zsana.

V. K.

Minta lehet a bátyai vízmegtartás
Négy évvel ezelőtt, amikor a 
Belügyminisztérium 
partnertelepüléseket keresett 
a települési vízmegtartó meg-
oldások mintaprojektjébe,
Bátya önkormányzata
habozás nélkül jelentkezett.

Az öt kiválasztott település közül így 
lett az egyik résztvevője a program-
nak, amely többnyire uniós, illetve 
hazai forrásból, valamint települési 
önerőből valósult meg, és amelynek 
eredménye, hogy egy záportározót 

alakítottak ki a községben. A Ho-
mokhátság egyik legfőbb problé-
mája a vízmegtartás, Bátyán sincs 
ez másként. Ott, ahol éves átlagban 
550  milliméter csapadék esik, a ki-
párolgás mennyisége ugyanakkor 
850  milliméter, mindenképpen 
szükség volt a vízmegtartó beavat-
kozásra. Fekete Csaba polgármester 
a bátyai falunap keretében rendezett 
szakmai fórumon értékelte a két év-
vel ezelőtt átadott beruházás tuda-
tosan összegyűjtött tapasztalatait, a 
mások számára is adaptálható pro-

jekt jelentőségét. An-
nál is inkább, hiszen 
számokban mérhető, hogy az átadás 
óta eltelt két évben a település lénye-
gesen jobb eredményeket ért el a csa-
padékvíz-megtartásban. Az értékelő 
tanulmányt – mint jó gyakorlatot – a 
kormányhoz is eljuttatják. Megyénk-
ben már több helyen megvalósult 
hasonló nagyberuházás, például 
Soltvadkerten, Kiskőrösön is elké-
szült a záportározó, amelyeknek igen 
jelentősek a szabadidős funkciói is.
 K. I.

KÖMPÖCÖN lassan a végéhez 
közeledik a záportározó kialakí-
tása a szabadidőpark tőszomszéd-
ságában. A megyei önkormányzat 
által irányított területfejlesztési 
forrásból a beruházás megvalósí-
tására 60 millió forintot költhetett 
a község. A záportározó révén sze-
retnék megtartani a területre hulló 
csapadékvizet, hogy a talajvízszint 
ne csökkenjen tovább. A községi 
csapadékelvezető csatornák vizét 
is az új tóba vezetik. A 8500 négy-
zetméteres záportározót összekö-
tik a meglévő horgásztóval.

FÓKUSZBAN A KÖRNYEZETVÉDELEM

Őrült hajók
versenye Hartán
Hajóknak cseppet sem nevez-
hetők, sokkal inkább hajószerű 
képződmények, melyek évről évre 
ellepik a hartai Duna-partot au-
gusztusban. Hetedik alkalommal 
rendezték meg ugyanis az őrült 
hajók versenyét, amely mindig 
nagy érdeklődésre számot tartó, 
hangulatos esemény. A minden 
komolyságot mellőző megmé-
rettetést a kezdetektől egy helyi 
fiatalokból álló egyesület szer-

vezi, és időközben igazi kis fesz-
tivállá nőtte ki magát. Az őrület 
lényege azonban nem is a furcsa 
vízi járgányokban rejlik, hanem 
a rendezvény üzenetében, külde-
tésében. Kikötés ugyanis, hogy 
a hajók kizárólag természetes, 
újrahasznosítható anyagból ké-
szülhetnek. A szervezők ezzel is 
a környezet védelmére, vizeink 
tisztaságának fontosságára hívják 
fel a figyelmet.  -sé-

 •
        Harta

•Dunapataj

•Bátya



ÉRTÉK, ÉLMÉNY, EGÉSZSÉG 5. oldal

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

2021. október

Nem csak szakrális célpont a Csonka-torony
A soltszentimrei 
Csonka-torony közkedvelt 
turisztikai célpont.
Az Árpád-kori műemlékhez 
minden év szeptemberében 
gyalogos zarándoklatot
szerveznek Szent Imre
tiszteletére.

A 33 kilométeres távot a szervezők 
idén a fiatalokért, a magyarság ösz-
szefogásáért, tisztulásáért, felemel-
kedéséért, értékeinek felismerésé-
ért és hitben való megerősödéséért 
ajánlották fel. A Szent Imre herceg 
feltételezett haldoklási útján végig-
vezető kilométereket imádsággal, 
közös énekléssel teszik meg, a 
zarándoklat rendhagyó szentmisé-
vel zárul. Mindig izgalommal várt 
esemény a misztikus fényjelenség. 
A legenda szerint Szent István a 
templomot Szent Imre halálának 
emlékére építtette, a tragédia a mai 

Soltszentimre határában történt. A 
templomot úgy tájolták, hogy fia 
halálának évfordulóján a lemenő 
nap fénye, átszűrődve a torony két 
kis ablakán megmutassa Imre ha-
lálának helyét. 

Immár 10. alkalommal éjsza-

kai bakancstúrát szervezett ide 
augusztusban az akasztói Ritmika 
Sportegyesület. A Csonka-torony-
hoz vezető túrára az ország távoli 
pontjairól is érkeznek, de közked-
velt kirándulóhely iskolás csopor-
tok számára is.  -sé-

ÚGY DÖNTÖTTÜNK, ITTHON MARADUNK

Népszerűek voltak a hazai nyaralóhelyek
Idén nyáron sokan úgy dön-
töttek: hiába lehet már egyre 
több külföldi országot meglá-
togatni, ők Magyarországon 
vakációznak.

Sárközi Lajos és párja, Solt
– Jegyesek vagyunk, így közösen 

hánytuk-vetettük meg, hol nyaral-
junk. Több külföldi úti cél jött szá-
mításba, de a munkánk, a tervezett 
új otthonunk miatt végül úgy dön-
töttünk, itthon maradunk, és sza-
badságunk egy részét a Szelidi-tó-
nál töltjük. Imádjuk az üdülőfalut: 
gyönyörűen fejlődik, kulturált és 
tiszta, rengeteg a rendezvény, egyre 
színvonalasabbak a szolgáltatások. 
Ráadásul a strandon és a jól bevált 
apartmanunknál is szolidan szelí-
dek az árak. Nagyon szeretünk ott 
lenni, és ez igaz az egész családunk-
ra, akik közül szinte minden napra 
jutott egy-egy kedves rokon, vendég 
a városból. Szeptembert mutat a 
naptár ugyan, de a vénasszonyok 

nyarán még egy hetet Szeliden va-
kációzunk – napozás, horgászat, 
kerékpártúra, séta a parton kéz a 
kézben, és ha nem főzünk aznap, 
elköltünk majd egy jó vacsorát Du-
napatajon, Hartán vagy Solton.  

Tarjányi Gyula, Kiskunfélegyháza
– Idén nem mentünk nyaralni 

részben a járványhelyzet, részben 
a munka miatt. Szeptemberben 

egy hosszú pecahétvégére Szarvasra 
mentünk, ahol gyönyörű vízparti 
környezet várt bennünket. Mi csak-
is magyarországi helyekre járunk, 
én soha nem voltam még külföldön. 
Nem is vágyom rá. Itthon is annyi 
a szép tájegység, látványosság, hogy 
egy élet is kevés bejárni mindet. 
Hatalmas élmény volt számunkra, 
amikor például a Kiskun Termé-
szetbarát SE Talpas csapatával be-
jártuk a Kéktúra útvonalát. Nem-
régiben Bodogláron megnéztük a 
Tartós szegfű tanösvényt, ahol pal-
lókon sétálva gyönyörködhettünk 

ennek a különleges növényfajnak 
az egyik legnagyobb hazai állomá-
nyában. Az ilyen élmények engem 
hosszú időre feltöltenek.

Frank Sándor és családja, Kun-
szentmiklós

– Idei nyaralásunk része volt 
egy egynapos kirándulás is: válasz-
tásunk a felsőlajosi MagánZOO-ra 
esett. Ebben az évben már hárman 
érkeztünk erre a családbarát helyre, 
amely kisgyermekkel is ideális vá-
lasztás. Több mint egy kilométeres 
sétálóút vezet keresztül egy erdőn, 
ezt végiggyalogolva a vendégek egé-
szen közel kerülnek a természethez. 

A park nem mindennapi látványos-
ságai a fehér oroszlánok és tigrisek. 
A nagyobb gyerekeket a nézelődés 
végén egy játszótér is várja, ahol 
kellőképpen elfáradnak, mire le-
megy a nap. Biztos, hogy többször is 
meglátogatjuk ezt a parkot, hiszen 
15 hónapos kisfiunknak is nagyon 
tetszett. Igazán kiváló program, és 
közel is van a városunkhoz. 

Borturisztikai útvonal kialakítása 
a Sváb Sarok településein

Megyénk turisztikai attrak-
cióinak fejlesztésében, ezen 
belül a borturizmus erősí-
tésében óriási mérföldkő a 
Sváb Sarok (Nemesnádudvar, 
Császártöltés, Érsekhalma, 
Hajós) turisztikai térségének 
felöltöztetése új látnivalókkal 
és élményekkel. 

Egyik állomása annak a nemesnád-
udvari pincének és présháznak a 
felújítása, amelyik a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat saját tu-
risztikai projektje. A  130  négy-
zetméteres közösségi térben egy 
multifunkcionális helyiséget ala-
kítanak ki, ahol a megye lakossá-
gának, a családoknak szeretnék 
bemutatni a Sváb Sarok értékeit, 
látnivalóit, helyi termékeit, vala-
mint a megye kiváló borait. Az in-

formációs pontként is funkcionáló 
présház a látnivalók mellett lehe-
tőséget ad arra, hogy a tájegység 
finomságait, kiváló borait megvá-
sárolhassák. Az újragondolt ná-
dudvari pince kiemelt célja, hogy 
a látogatóknak értéket, a kisebbek-
nek élményt adjon. 

Ugyanebben a pályázatban 
Császártöltésen megújul egy pin-
ce és présház. A már régóta műkö-
dő közösségi tér új fejezetet nyit a 
helyi és a térségi borok megisme-
résére, ahol a borkóstoló-helyi-
ség mellett egy palackgyűjtemény 
is gazdagítja majd a présházat. 
Várhatóan a jövő év második fe-
lére befejeződnek a beruházások 
azzal a nem titkolt céllal, hogy a 
Sváb  Sarok települései egymásra 
épülő programokkal, attrakciókkal 
segítsék, erősítsék a helyi, ezáltal a 
megyei turizmust.  SÉ

Tiszakécske turistaparadicsommá válhat
Új lendületet kaphat a 
tiszakécskei turizmus az 
elmúlt időszakban meg-
valósult fejlesztéseknek 
köszönhetően.

Tiszakécske és környezete kiváló 
adottságai révén a térség egyik tu-
risztikai kincsesbányája. A város és 
közvetlen környezete, a Tisza- és 
a Holt-Tisza-szakaszok természeti 
értékei többek között az öko-, az 
aktív, a gyógy- és wellnessturizmus 
fellendítésének lehetőségét rejtik. 
Az ezt elősegítő beruházások egész 
sorának lehettünk tanúi az utóbbi 
hónapokban.

Újjászületett a szép időket meg-
élt kisvasút, a Miskó  István  sétá-
nyon kilátó épült, és a Tiszakécskei 
Lovas Egyesület lovaspálya mellet-
ti, 100  fő befogadására alkalmas, 
Napfény  Park nevű közösségi 
épületét is átadták Tiszakécskén 
még a nyári szezont megelőzően. 
A régi kilátót felváltotta egy 14 mé-

ter talp magasságú és 20,5  méter 
csúcsmagasságú, ötszintes új épít-
mény, ahonnan a látogató a Tisza 
legnagyobb kanyarulatában gyö-
nyörködhet.

A kilátó annak a turisztikai fej-
lesztési koncepciónak a keretében 
épült meg, amelyiknek része a kis-
vasút felújítása és újraindítása is. Ez 
lesz egyébként a megújuló kisvasút 
második megállója az ötből. Júni-
usban az idén 50 éves jármű három 
felújított szerelvénye már visszatért 
Tiszakécskére. Bár 2009 óta szüne-
tel ez a helyi látványosság, a tervek 
szerint hamarosan ismét szállít-
hatja az utasokat. A felújítás még 
2020-ban kezdődött. A fejlesztéssel 
többek között 1,6 kilométerre nő a 
korábbi 1,2 kilométer vonalhossz. 

A megyei önkormányzat ál-
tal koordinált Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program 
(TOP)  pályázatainak köszönhető-
en összesen 1,452  milliárd forint 
értékű beruházás valósulhat meg 
Tiszakécskén, ebből 235 millió fo-
rint a kisvasút összesen 460 mil-
liós turisztikai fejlesztését szol-
gálja. 

Új, korszerű arculatot kapott 
a tiszakécskei szabadstrand is. A 
Kisfaludy Program pályázatán el-
nyert mintegy 30  millió forintot 
az önkormányzat 10  millió forint 
önerővel egészítette ki, ebből ten-
gerparti hangulatot varázsoltak a 
Tisza-partra. Ezenkívül új öltö-
zők, mozgáskorlátozott-illemhely 
és baba-mama szoba is épült, és 
a zuhanyozó új paravánt kapott. 
Hiánypótló fejlesztésként egy ku-
tyastrand is létesült. TT

„Itthon Bács-Kiskunban” – új imázsfilm készült megyénkről
A Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat legújabb, igazán han-
gulatos, színvonalas imázsfilmje 
megyénkről szól: a mi életünk, 
kultúránk, hagyományaink jövőt 
építő villanásaiból készült. A Best 
Vision Team és Csenki Csaba ter-
vezésében, kivitelezésében – szá-
mos közreműködővel a frontvo-
nalban és a háttérben – zajlott az 
értékteremtő munka. A kisfilm re-
mek hírvivője sokszínű megyénk-
nek; minden fontos momentum, 
táj, jellegzetesség szerepel a nívós 
alkotásban, amelynek aláfestő ze-

néjét Szirtes Edina „Mókus” pre-
zentálta. A film az Agrárminiszté-

rium és a Hungarikum Bizottság 
támogatásával készült. -sé-

 •
Soltszentimre

 •
Tiszakécske
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Csemegézzen Bács-Kiskunban!
Válogasson megyénk páratlanul gazdag, kiemelkedő minőségű 
kínálatából! A természettel együtt élő gazdálkodás, karöltve a 
kíméletes feldolgozási eljárásokkal igazi ínyencségekkel ajándé-
kozza meg megyénket. Olyanokkal, amelyek napjaink gasztro-
forradalmában és az egyre népszerűbb egészségtudatos életmód 
terén is méltón képviselik térségünk egyedi ízeit, zamatait.

A Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat elkötelezett a térségi ér-
tékek és a környezettudatos szem-
léletformálás mellett. Büszkék 
vagyunk a gazdákra és a mesterek-
re, jó szívvel ajánljuk kiválóságain-
kat.

***
Parenyica Soltszentimréről – a 
füstölt íz kedvelőinek
A minőségi sajtgyártás hosz-
szú időt és komoly szakértel-
met kívánó tevékenység, mely-
nek a soltszentimrei Szekeres 
András tökéletesen eleget tesz. 
Családi gazdaságukban, a Sze-
keres tejműhelyben a szüle-
ivel közösen 80 állatot tar-
tanak. A tejet feldolgozzák: 
tejfölt, túrót, joghurtokat és ter-
mészetesen sajtokat is készítenek.   
Látványra talán az egyik leg-
megkapóbb a különleges ala-
kú, csigába tekert füstölt sajt-
juk – a parenyica –, ami hamar 
a vásárlók kedvencévé vált.   
Izsákon, Kunszentmiklóson, 
Szabadszálláson, Kiskunhala-
son a piacon, Kecskeméten a 
piaccsarnokban értékesítik ízle-
tes termékeiket minden héten.   
A sajt remek fehérjeforrás. Számos 
ásványi anyagban gazdag, elsősor-

ban kalciumban, valamint zsírban 
oldódó vitaminokban. A kiegyen-
súlyozott és változatos étrendben 
feltétlenül helye van.

***
Bodzás eperlekvár berkenyével 
– az egészségmegőrzésért, nem 
csak ínyenceknek

Ezt a lekvárt az egyedi ízharmó-
niák szerelmeseinek és azoknak 
ajánljuk, akik az egészségmegőr-
zésre is nagy hangsúlyt fektetnek. 
Hiszen ez a lekvár nem tartalmaz 
hozzáadott tartósítószereket, ál-
lományjavítókat, valamint hozzá-
adott cukrot, és mesterséges aro-
mák felhasználása nélkül készül.

A bodzás eperlekvár berke-
nyével attól olyan különleges, 
hogy a mézédes eper tiszta, in-
tenzív zamatához még két kü-
lönleges íz is társul: a bodza és 
az önmagában igen fanyar gyü-
mölcs, a fekete törpeberkenye. 
Markóné dr. Tóth Gabriella Nagy-
baracskán kistermelői üzemében 
készíti a finomabbnál finomabb 
és egészséges lekvárokat. Fiával 

közösen megalapították a GabiJó 
Food Kft.-t és a GabiJó lekvárcsa-
ládot. A termékek előállításánál 
fontos szempont számukra, hogy 
azok jól illeszkedjenek a különféle 
táplálékallergiák vagy az inzulinre-
zisztencia miatt különleges étren-
det igénylő ínyencek mindennapi 
étkezési rutinjába is. Ennek bizto-
sítása érdekében a termékfejlesz-
téseket tapasztalt dietetikus, élel-
miszermérnök és minőségellenőr 
szakemberek bevonásával valósít-
ják meg.

*** 
Bácsalmási Finomságok

Az alföldi nap érlelte gyümölcsök 
zamata, a harmatos zöldségek friss 
íze mind megelevenedik a Bácsal-
mási Finomságok termékeiben. 
Az ízélmény garantált. Bácsalmá-
son a közfoglalkoztatási progra-
mok keretében a saját maguk ter-
mesztette alapanyagokból készült 
kézműves termékek nem tartal-
maznak tartósítószert, adalékanya-
gokat, és színezékmentesek.

Hőkezeléssel tartósítják a sava-
nyúságokat, százszázalékos ivóle-
veket, szörpöket, krémeket, ame-
lyek főleg a helyi lakosok asztalára 

kerülnek. Termékeiket az Egész-
séges Bácsalmásért mintaboltban 
lehet megvásárolni.

V. K.

Felszentelték a keresztutat
a kömpöci templomnál

Érseki szentmisét tartottak 
augusztus 14-én a köm pöci 
Nagyboldogasszony-temp-
lomban, ahol a bérmál-
kozás során a Csólyos-
pálos-Kömpöc Egyházközség 
tizenhét tagja újította meg 
keresztségi ígéretét és vált 
nagykorú kereszténnyé.

A  szertartást Bábel Balázs, a Kalo-
csa-Kecskeméti Fő egyházmegye ér-
seke vezette, s vele együtt misézett 
Kosik Sándor majsai és Gál József 
csólyospálosi plébános. A misén köz-
reműködött a Csólyospálosi Tam-
burás Együttes és az 1809. Számú 
Boldog Özséb Cserkészcsapat.

Az érsek a szentmisét mindazo-
kért ajánlotta fel, akik ezen a napon 
kapták meg a bérmálás szentségét, 
valamint az egyházközség híveiért és 
azokért, akik az új keresztút létreho-
zásában segítséget nyújtottak és azt 
elkészítették.

A kálváriát a helybéli vállalko-
zók, magánszemélyek valamint a 
környező településeken élők felaján-
lásaiból valósították meg. Köszöntő-
jében Tisoczki László polgármester 
elmondta, hogy az egyháztanács ülé-

sein többször felmerült egy kálvária 
építésének gondolata: – Soha nem 
volt pénzünk, de bíztunk magunkban 
és bíztunk abban, hogy valamikor meg 
tudjuk valósítani. Egyetlen fillér nélkül 
kezdtünk hozzá az év elején, de az ado-
mánygyűjtés első hónapjában összejött 
a szükséges összeg mintegy fele – hang-
súlyozta a polgármester, aki köszö-
netet mondott minden segítőnek és 
támogatónak.

A misét követően az érsek fel-
szentelte a közadakozásból épült ke-
resztutat a templomnál. Balogh Esz-
ter üvegműves – aki személyesen is 
jelent volt az ünnepi alkalmon – ké-
szítette a stációkat, amelyek világítást 
is kaptak, így napnyugta után szintén 
megcsodálhatók. F. E.

MÓRICGÁTTÓL JÁSZSZENTLÁSZLÓIG

Felavatták a felújított összekötő utat 
Több évtizedes álma valósult meg a móricgátiaknak és a jász-
szentlászlóiaknak, mert teljes hosszában elkészült a két települést 
összekötő útszakasz. A felújításnak nemcsak a két település lakói 
örülhetnek, hanem a régióban élők és az ottani vállalkozások is, 
hiszen jobb úton gyorsabban közlekedhetnek a megyeszékhely 
irányába. A tervek szerint a jövő évben a majsai kistérségben 
valamennyi, az állam kezelésében lévő útszakaszt felújítják.

– Az idén az eddiginél is nagyobb 
lendülettel folytatódik az országos 
közúthálózat korszerűsítése, fő-
ként az alsóbbrendű utak felújítá-
sa – mondta Mosóczi László, az 
Innovációs és Technológiai Mi-

nisztérium közlekedéspolitikáért 
felelős államtitkára Móricgáton, az 
5407-es számú út Móricgát és Jász-

szentlászló közötti, nettó 838  mil-
lió forintból felújított, csaknem 
nyolc kilométeres útszakaszának 
átadásán.

Lezsák Sándor, a térség or-
szággyűlési képviselője hozzátette: 

„a  jó út alapvető feltétele egy tele-
pülés felvirágzásának”, éppen ezért 
a kormány a közlekedési hálózatok 

folyamatos bővítése mellett a már 
meglévő utak karbantartását, álla-
potának javítását is kiemelt felada-
tának tartja. 

Csontos Máté, Móricgát pol-
gármestere arról beszélt, hogy 23 
éves polgármestersége alatt „ele-
nyésző volt azoknak a testületi 
üléseknek a száma, ahol ne merült 
volna fel a móricgáti út helyzete”. 
Az elmúlt nyolc évben azonban 
felgyorsultak a folyamatok: öt éve 
az út 2,6 kilométer hosszú szakasza 
kapott új aszfaltburkolatot, mára 
pedig a teljes, mintegy 10 kilométer 
hosszú útrész megújulhatott.

Nagy András, Jász szentlászló 
polgármestere hangsúlyozta: a fel-
újított útszakasz „összeköti a jász-
szentlászlói és a móricgáti embere-
ket egymással, lehetőséget biztosítva 
az itt élőknek, hogy gyorsan és biz-
tonságosan jussanak el a munka-
helyükre, a köz intézményekbe”. Az 
pedig, hogy „Móricgát visszake-
rülhetett a megye vérkeringésébe, 
a remények szerint megállíthatja a 
népességfogyást, a fejlesztéseknek 
pedig a környéken működő öt vá-
góhíd is nyertese lehet” – húzta alá 
Nagy András.  F. E.

Elfogadták a Petőfi-
emlékévek programját
(Folytatás a címlapról )

A Bács-Kiskun Megyei Köz-
gyűlés kezdeményezésére az 
Országgyűlés az elmúlt évben 
nyilvánította Petőfi Sándor-em-
lékévekké a 2022-es és a 2023-as 
esztendőket.

Ebben az időszakban országo-
san és Bács-Kiskun megyében is 
kiemelt figyelmet kapnak majd 
a költő születéséhez és munkás-
ságához kapcsolódó események, 
rendezvények, fejlesztések.

Petőfi Sándor, a magyar tör-
ténelem egyik legfontosabb sze-
replője, megyénk szülötte. Költő, 
színész, forradalmár, nemzeti 
hős, aki a nemzeti identitás példa-
értékű közvetítője. Bács-Kiskun 
megye a költő szülőföldjeként ott-
hona lesz az emlékéveknek, ezzel 
példát mutatva, hogy Petőfi üze-
nete, világlátása, hazafisága máig 
élő érték, megbecsülésre, tiszte-
letre érdemes. 

A Bács-Kiskun Megyei Talpra 
Magyar! program előkészítését, 
koordinálását és lebonyolítását a 
Bács-Kiskun Megyei Petőfi Em-
lékbizottság vezetőjeként a me-
gyei önkormányzat vállalta fel. 

A bizottság tagjai javaslatokat 
tettek a program tartalmára, me-
lyeket a szakemberek áttekintet-
tek és rendszereztek. 

A konferencián Moiskó Csil-
la, a Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat stratégiai kabinetjének 
vezetője ismertette a program-
tervezetet, amit az emlékbizott-
ság tagjai megvitattak, majd egy-
hangúlag elfogadtak. A program 
tartalmazza többek között tema-
tikus túraútvonal kialakítását, 
új turisztikai vonzerő építését, 
számos kulturális rendezvényt és 
oktatási segédanyag készítését. A 
programot kísérő honlap elké-
szült, és érdekességekkel, aktua-
litásokkal várja az érdeklődőket a 
www.petofi200.hu címen.

A rendezvényen Rideg László, 
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 
elnöke hangsúlyozta, hogy a Talp-
ra Magyar! program megvalósítá-
sával szeretné, ha emlékezetessé 

válna az előttünk álló két év. Do-
monyi László, Kiskőrös polgár-
mestere kiemelte, hogy fontosnak 
tartja megerősíteni Petőfi üzenetét 
az emlékéveket követően is. 

- sé -
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2021. október HISTÓRIA
„SZEPTEMBER 16. AZÓTA IS FEKETE NAP AZ ÉLETÜNKBEN…”

50 éve történt a kijevi
légi szerencsétlenség

Tu–134-es repülőgép, 1971-ben 
ilyennel utazott a küldöttség a 
Szovjetunióba.

Az áldozatok temetése 1971. szeptember 28-án
a kecskeméti köztemetőben.

FOTÓ: KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM

„Ön a siklópálya alatt van 15 méterrel. Azonnal fejezze be 
a süllyedést!” – ez volt az utolsó inst rukciók egyike, ame-
lyet a szovjet repülés irányító tiszt 1971.  szeptember 16-án 
leadott a Bács-Kiskun megyei delegációt Szimferopol-
ba szállító Tu–134-es repülőgép pilótájának. A vészjósló 
üzenet után nem sokkal megtörtént a tragédia: a gép a 
bo risz poli repülőtér kifutópályája melletti vasúti töltésbe 
csapódott. A szerencsétlenséget senki nem élte túl: 41 fő 
utas és a 8 fős személyzet a helyszínen szörnyethalt.

1971 szeptemberében már tíz 
éve működött Bács-Kiskun 
megye és a krími terület test-
vérmegyei, Kecskemét és Szim-
feropol testvérvárosi kapcsolata, 
amelynek apropóján – a Szovjet–
Magyar Baráti Társaság égisze 
alatt – egy kiállítást rendeztek 
Szimferopolban. A Bács-Kiskun 
megye népművészetét, termé-
szeti kincseit, kultúrájának és 
gazdasági teljesítményének min-
den termékét bemutató kiállítást 
már augusztusban kiutaztatták a 
kiállítás helyszínére. Az esemény 
apropóján készült a Bács-Kiskun 

Megyei Tanács és Pártbizottság 
delegációja is a kiutazásra. Az 
utazás napját szeptember 16-ra 
jelölték ki; 35 főből álló küldött-
séget állítottak össze, amelynek 
a pártfunkcionáriusok mellett 
tagjai voltak vállalati vezetők, 
szövetkezeti elnökök és mások is. 

Az MSZMP Bács-Kiskun Me-
gyei Bizottsága által koordinált 
látogatás utazási eszközéül ebben 

az esetben – a korábban sűrűn 
igénybe vett különvonatokkal el-
lentétben – a repülőgépet válasz-
tották, amely szeptember  16-án 
– nagyobb késést követően – 10 
óra után néhány perccel hagy-
hatta el a Ferihegyi repülőteret. 
A késés a Kijev (innen utaztak 
volna tovább Szimferopolba) 
térségében uralkodó időjárási 
körülmények miatt történt, ame-
lyeknek pillanatnyi javulásakor 
mégis a felszállás mellett dön-
tött Mészáros Sándor, a gép pa-
rancsnoka, illetve a magyar légi 
irányítás. A Malév 110-es járata 

(egy Tu–134-es repülőgép) be-
lépett a szovjet légtérbe, a légi 
irányítás és a repülőgép pilótája 
között folyamatos rádiókapcso-
lat volt, majd a tervezett meg-
érkezés és leszállás kezdete előtt 
– a rossz, landolásra alkalmatlan 
időjárási körülményeken kívül 
– technikai probléma lépett fel 
a repülőgép energiaellátásában. 
A rádiókapcsolat alapján a pi-

lóta a hajtómű-generátorok le-
állásáról tett jelentést, azonban 
a vészhelyzetnek minősülő szi-
tuációt nem jelezte a bo risz poli 
repülőtér légi forgalmi irányí-
tójának. A Tu–134-es áramellá-
tása ekkor már akkumulátorról 
működött, ami nagyságrendileg 
még 60 perc repülési időt jelen-
tett a pilóta számára. A többszö-
ri leszállási kísérlet ideje alatt az 
akkumulátorokban lévő feszült-
ség csökkent, a vízszintes látó-
távolsági problémák miatt a gép 
folyamatosan eltért a megfelelő 
pályaívtől és a biztonságos le-
szállási paraméterektől, és 28 ki-
lométerre a bo risz poli repülőtér-
től, a vasúti töltésnek csapódva 
darabjaira tört, majd felrobbant. 

Az események kapcsán meg-
kerestük a repülőgépen utazó 
áldozatok hozzátartozóit Ábra-
hám Jánost és Puchardt Győzőt, 
akik egyéb részletekkel egészí-
tették ki a tragédiát. A beszél-
getésből kiderült, hogy a pilóta 

nem várta meg azt a két MiG–21 
típusú repülőgépet, amelyeket 
azért küldött föl a bo risz poli légi 
irányítás, hogy a Tu–134-est a 
légtérből levezesse. A rossz látási 
viszonyokat is bizonyára nagy-
mértékben ellensúlyozta volna a 
két vadászrepülő leszállástámo-
gató tevékenysége. 

Szepesi József tollából jelent 
meg egy publikáció a TopGun 
című magazin 1991-es évfo-
lyamában, amely részletezi az 
időjárási körülményeket és a fe-
ketedoboz alapján azonosított 
tényeket. Bizonyos, hogy eny-
nyire rossz vízszintes látási kö-
rülmények között a pilóta nem 
kezdhette volna meg a leszállást. 
A biztonságos landoláshoz vagy 
vissza kellett volna fordulnia, 
hogy letegye a gépet Debrecen-
ben, vagy az ogyesszai repteret 
kellett volna választania. Tehát 
a technikai és kommunikációs 
problémák együttesen okozták a 
katasztrófát. Hajagos Csaba

Amíg élünk, 
emlékezünk 
Rideg László, a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés elnöke is 
elhelyezte a kegyelet és az 
emlékezés koszorúját a kijevi 
repülőgép-szerencsétlenség 
áldozatainak síremlékénél.

A repülőgépen utaztak: 
Ábrahám János, a Bács Megyei Filmstú-
dió vezetője; Benke János, a Kecskeméti 
Szolgáltató Javító és Vegyesipari Válla-
lat igazgatója; Besenyi János, a Kecs-
keméti Szolgáltató Javító és Vegyesipari 
Vállalat csoportvezetője; Bíró Zoltán, 
az Észak-Bács-Kiskun Megyei Vízmű 
Vállalat főkönyvelője; Bíró Zoltánné 
(Földváry Sára), a Bács Megyei Álla-
mi Építőipari Vállalat csoportvezetője; 
Botocska György, a Közép-magyaror-
szági Pince gazdaság igazgatóhelyettese; 
Braunitzer Ferencné (Brlski Jolán), a 
Habselyem Kötöttárugyár kecskeméti 
gyárának raktárvezetője; Csellik Dé-
nesné (Takács Jolán), a Bács-Kiskun 
Megyei Textilfeldolgozó Vállalat labo-
ratóriumvezetője; Dobó Mária, a Bács 
Megyei Filmstúdió gyártásvezetője; 
Erdős Dezső, a megyei tanács mező-
gazdasági és élelmezésügyi osztályának 
kertészeti felügyelője; Gereben László, 
a megyei tanács művelődési osztályá-
nak művelődési felügyelője; Horváth 
István, a Kunfehértói Állami Gazdaság 
személyzeti vezetője; Mészöly István, a 
Bács Megyei Tervező Vállalat modelle-
zője; Mihók Antal, a Közép-magyaror-
szági Pincegazdaság Alföldi Üzemének 
igazgatója; Öcsvári Mihály, a Dél-
Bács-Kiskun Megyei Vízmű Vállalat fő-
könyvelője; Öcsvári Mihályné (Kiss Ju-
lianna) háztartásbeli; Posszert Gyula, 
a Kiskunsági Ruhaipari Vállalat igazga-
tója; Posszert Gyuláné (Szabó Edit), a 
Kiskunfélegyházi Háziipari Szövetkezet 
műszaki ügyintézője; Puchardt Antal, 
a Kecskeméti Magnetofongyár energeti-
kusa; Rendetzky János, a Bács-Kiskun 
Megyei Kéményseprő és Cserépkályha 

Építő Vállalat igazgatója; Rendetzky 
Jánosné (Kemény Krisztina); Sebők 
Erzsébet, a Kalocsai Háziipari Szövet-
kezet adminisztrátora; Szilágyi István, 
a Bács Megyei Tervező Vállalat igazga-
tója; Szlovencsák Miklós, a Kunfehér-
tói Állami Gazdaság igazgatóhelyettese; 
Taba Sándor, a Kalocsavidéki Fűszer-
paprika és Konzervipari Vállalat osz-
tályvezetője; Tamáska Jánosné (Grau 
Teréz), a Bács-Kiskun Megyei Textil-
feldolgozó Vállalat főkönyvelője; Tokai 
István, a Kecskeméti Magnetofongyár 
osztályvezetője; Vízin Miklósné (Nyina 
Szurgajenko), a Közép-magyarországi 
Pincegazdaság Alföldi Üzemének la-
boratóriumvezetője; Zoboki László, a 
megyei tanács építési osztályának osz-
tályvezető-helyettese. 

Az áldozatok között volt még:  
Kiss Istvánné (Kórász Rozá-

lia) IBUSZ-kísérő; Bakonyi Béla, a 
Képzőművészeti Alap Kiadó Vállalat 
fotóriportere és Draskóczi Attiláné 
(Gőbel Erzsébet), a Képzőművészeti 
Alap Kiadó Vállalat ügyvitelszerve-
zője.

Életüket vesztették dr. Hankó Mi-
hály és dr. Dezső Imre, a Budapesti 
Kertészeti Egyetem tanárai, valamint 
William és Florence Miller amerikai 
állampolgárok. 

A katasztrófa következtében éle-
tét vesztette Mészáros Sándor, a gép 
parancsnoka és a hétfőnyi személy-
zet: Veres László, Deák Andor, Papp 
Sándor, Takács Márton, Székelyhídi 
Katalin, Takács Zsuzsanna, Szőke 
Valéria.

A lezuhant gép roncsai
FOTÓK: IHO.HU

A tragédia óta eltelt fél évszázad alatt 
többen is foglalkoztak a légi baleset 
körülményeivel, feldolgozták a levél-
tári iratokat és a rendelkezésre álló 
információk legnagyobb részét. Sok-
sok elképzelés és egyúttal bizonyta-
lanság is él a köztudatban, amelyek 
önmagukban nem változtatnak a té-
nyeken: 49 ember halálával 49 család 
további sorsa pecsételődött meg. Az 
űr, amit hiányuk okoz, mind a mai 
napig velük/velünk él, az 50. évfor-
duló pedig segíthet nekünk abban, 
hogy emléküket híven őrizzük és mély 
együttérzéssel gondoljunk rájuk.  
 Nyugodjanak békében!
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2021. októberMEGYEI ÉRTÉKEK
3D NYOMTATÁSSAL AZ IDENTITÁS ERŐSÍTÉSÉÉRT

Templomot és traktort is 
nyomtattak maguknak

A megyei önkormányzat az Ér-
ték-Élmény-Egészség közösségi 
program égisze alatt hirdetett 
tavasszal pályázatot, amelyre 
azok a diákok jelentkezhettek, 
akik a 3D digitális technika 
segítségével örömmel terveztek 
és készítettek olyan tárgyakat, 
amelyek kifejezik kötődésüket 
Bács-Kiskun megyéhez.
A 3D technológiával nyomta-
tott miniatűr traktor, templom 
és több települési érték minő-
sége, kidolgozottsága kivívta a 
szakma elismerését is. 

A felnövekő generáció fontosnak 
tartja az új számítástechnikai is-
meretek elsajátítását; talán nem 
túlzás azt mondani, hogy ők már 
beleszülettek az úgynevezett digi-
tális korba. A Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat az elmúlt évben 
elérhetővé tette a számítógépes 
tervezés és a 3D nyomtatás el-
sajátítását a megye diákjai szá-
mára, akik a szakma titkait a leg-
jobb képzőktől tanulhatták meg a 
bács-kiskuni identitáspályázat 
keretében. A szakemberek veze-
tésével 11  járásban hívtak élet-
re szakköröket, ahol a fiatalok a 
korszerű technika segítségével a 
helyi, illetve megyei identitás erő-
sítéséhez kapcsolódó termékeket 
állítottak elő. A beérkezett magas 
minőségű, kifinomult pályaművek 
közül a zsűri hosszas mérlegelés, 
sok szempontot figyelembe vevő, 
nehéz döntés után kiválasztotta a 
dobogósokat. Műveiket kiállítot-

ták a kiskőrösi Megyenapokon is, 
lehetőséget adva a közönségszava-
zatok begyűjtésére és a nagy értékű 
nyereményekre. 

Első helyezett a jánoshalmi 
traktoros ballagás megálmodója és 
készítője, Dági Attila. A verseny 
második helyezettjét, Süli Mendit 
a kömpöci értéktár ihlette meg, 
melyből 3 tárgyat is elkészített. Sü-
veges Emma a harmadik helyen 
végzett, ő a szabadszállási templo-
mot örökítette meg a 3D nyomtató 
segítségével.

Az igazi végeredmény nemcsak 
a tárgyiasult eszközökben mérhető 
azonban, hanem abban a tudásban 
és minőségben is, amelyet a fiata-
lok elsajátítottak. Ez a tudás lehet 
akár életük hivatása, családalapí-
tásuk pillére is. A program folyta-
tódik, és járásonként újabb diákok 
kapnak lehetőséget, hogy elsajátít-
sák a 3D nyomtatás rejtélyét. -sé-

EGY KATTINTÁS: PETŐFI200

A digitális világ is közvetíti Petőfi Sándort
Elkészült a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Petőfi-emlék-
évekről tájékoztató webfelülete, a petofi200.hu. Segítségével 
nemcsak Petőfi Sándor Bács-Kiskun megyei kötődéseit, lokális 
kapcsolódási pontjait ismerhetjük meg, hanem a Talpra 
Magyar! Program eseményein kívül turisztikai és gasztronómiai 
élményfüzérhez juthatnak a weboldalon kalandozók. A honlapon 
megtekinthetik azt a két rövidfilmet is, amelyek egyrészt a 21. 
századi utca emberében élő „Petőfi-képet” villantják fel, másrészt 
megerősítik azt a tényt is, hogy a Petőfi-jelenség kortalan. 

Petőfi örök – olvashatjuk a 
petofi200.hu című weboldal kez-
dőlapján. Nem véletlen a felütés, 
hiszen a megyei születésű költőgé-
niusz irodalmi és nemzeti iden-
titásformáló munkássága áthatja 
életünket. Petőfi Sándor nemcsak 
Bács-Kiskun megyében, hanem a 
világon élő magyarság számára is 
biztos kapocs, amely az anyaor-
szághoz fűz, és amelyet más nem 
érthet jobban, mint mi, akik itt 
élünk Petőfi szűkebb pátriájának 
területén. 

„Éld át velem nemzetünk el-
múlt két évszázadának viharos és 
felemelő eseményeit, melyek akár 
egy-egy pillanatfelvétel, élnek szí-
vünkben, határozzák meg gon-
dolkodásunkat, cselekedeteinket” 
– írja Petőfi, hiszen ő maga szól 

hozzánk a felület egyes blokkjai-
ban. Ennek a tematikának mentén 
halad az első kisfilm, amelyikben a 
költőt megszemélyesítő személy – 
Bánföldi Szilárd színművész – ki-

lép a kiskőrösi szülőház kapuján, 
és múltbéli, a nemzeti független-
séget és szabadságot kereső útján 
kalauzol bennünket az 1848–49-
es forradalom és szabadságharc 
pillanataitól a rendszerváltozásig. 
A másik mozgóképtartalom a ma 
emberének emlékezetében kelti 
életre Petőfi örök érvényű igazát. 

A Petőfi-emlékévek legna-
gyobb megyei missziója az a szem-
léletformálási szándék, amelyik a 
mindennapok felelősségét erősíti 
a magyarság értékeinek közvetíté-
sében, átmentésében.  HCs

Huszonkét oklevelet adtak át 
az Értéktár-konferencián

A Megyenapok keretében a 
„Mi Petőfink!” címmel tartot-
tak Értéktár-konferenciát 
Kiskőrösön, a Petőfi Sándor 
Művelődési Központban. Az 
izgalmas, szakmai előadá-
sokban bővelkedő program 
legmeglepőbb eseménye, 
különleges színfoltja volt, hogy 
Petőfi Sándor „személyes 
megjelenésével” és verssel 
köszöntötte a résztvevőket. 

A rendezvényen Domonyi László, 
Kiskőrös polgármestere elmondta, 
hogy fontosnak tartja értékeink őr-
zését, és büszkén hangsúlyozta, hogy 
a kiskőrösiek különösen vigyázzák 
Petőfi örökségét, mert múltjuk és a 
jövőjük egyaránt fontos számukra.

Rideg László, a Bács-Kiskun 

Megyei Közgyűlés elnöke megnyi-
tóbeszédében utalt arra, hogy a „Mi 
Petőfink” nem csupán Bács-Kiskun 
megyéé, hanem Magyarországé, sőt 
a teljes magyarságé. Az egész világon 
ismerik a költő verseit, hazafiságát 
és életének történetét, amely például 
szolgálhat nemcsak a jelen, hanem a 
jövő generációi számára is.

A rendezvényen részt vevők 
olyan előadásokat hallhattak, ame-
lyek középpontjában Petőfi Sándor 
életútja, üzenete és munkássága 
állt, megalapozva a 2022-ben in-

duló Petőfi-emlékévek előkészüle-
teit. A konferencián Szántó István, 
a Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bi-
zottság elnöke 22 elismerő oklevelet 
adott át azoknak, akiknek javaslatára 
új kincsekkel bővülhetett a mára már 
293 értéket őrző megyei értéktár. 

Életre kel megyénk 
gazdag motívumvilága
A Bács-Kiskun megyéhez köthető 
legendák és mesék összegyűjtése, kö-
tetbe rendezése után is folytatódik a 
Megyeháza értékőrző tevékenysége. 
A végéhez közeledik a megyei motí-
vumokat összegyűjtő és az azokat 
rendszerező munka, amelynek ered-
ményével szintén díszes kiadványban 
találkozhatnak majd az érdeklődők. 

Az egyedülálló anyag nemcsak a 
néprajzi, hanem az építészeti, ipar-
művészeti, sőt a régészeti mintákból is 
merít. A kötetben helyet kapnak azok 
a motívumok is, amelyeket a Bács-Kis-
kunban alkotó népi iparművészek hasz-
nálnak.

Kutatómunkájuk során a gyűjtők is-
mét azzal szembesültek, hogy megyénk 
motívumkincse szinte kimeríthetetlen, 
megőrzése, feltárása közösségi érdek 
és érték, ám kötelesség is egyben. Az 
örökségvédelmi szakértők a Bács-Kis-
kun megyei kulturális örökség alap-
jaként kezelik a motívumokat, amelyek 
a feldolgozásuk után újra a forma- és 
divattervezők, építészek, grafikusok té-
magazdagságát színesíthetik. 

A most készülő online kiadvány 
50  megyei vonatkozású motívumot 
tartalmaz, amelyek a szecessziós építé-
szeti díszektől a kékfestő mintákon ke-
resztül a szűrök díszítőelemein át egé-
szen a halasi 
csipke varázs-
latáig tartanak. 
 

Uniós oltalomban részesült a 
Madarasi birspálinka – közöl-
te az Agrárminisztérium.

Az Európai Bizottság szeptember 
21-én kihirdetett rendeletével a 
„Madarasi birspálinka” védett 
elnevezés lett az EU-ban, ezzel ti-

zenkettőre emelkedett az uniós 
oltalmat élvező magyar pálinkael-
nevezések száma.

A pálinka előállításánál kri-
térium, hogy csak  Bács-Kiskun 
megye területén elhelyezkedő ke-
reskedelmi pálinkafőzdékben, ki-
zárólag erről a területről származó 
birsből történhet. A minisztérium 
közleménye szerint az alapanyagát 
adó birs számára kiváló környezetet 
biztosít a napfényben gazdag éghaj-
lat és a laza, könnyen felmelegedő 
homoktalaj. Készítése során külön-
leges lépés, hogy a birset feldolgozás 
előtt utóérlelik, így a gyümölcsben 
az aromaanyagok tovább koncentrá-
lódnak, ezzel is biztosítva a pálinka 
egyedi ízvilágát.

Tassra tizenkét oklevél került, egyik a Szerbith-kastélyért. 
Képünkön Kiss Krisztina, a kastély tulajdonosa

Kövér Anna Szabina és Süli Mendi a második helyezett, 
kömpöci 3D-s alkotással

Dági Attila dr. Mák Kornéltól
vette át az első helyezettnek
járó jutalmat

A győztes alkotás egyik részlete

Vörös Sándor (jobbról), Dunavecse polgármestere
nyolc értékért vehetett át oklevelet

Uniós oltalomban részesült
a Madarasi birspálinka
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A nemzeti értékek 
szolgálatában
A Magyar Köztársaság elnöke 
Lezsák Sándornénak, a Lakitelek 
Népfőiskola igazgatójának a Kár-

pát-medence magyar nemzeti és he-
lyi értékeinek megőrzését és ápolását 
sokoldalúan szolgáló, több évtizedes 
tevékenysége elismeréseként a Ma-
gyar Érdemrend Tisztikeresztjét 
adományozta augusztus 20-án. 

Kiváló pénzügyi
vezető Moiskó János
A KÉSZ Holding Zrt. kecskeméti 
pénzügyi vezetője Moiskó János, 
néhány héttel ezelőtt CFO Master 
díjat vehetett át a Portfolio és a 

Credit Management Group szer-
vezésében tartott Business and Fi-
nance Summit 2021 konferencián, 
ahol a hazai vállalatok felső veze-
tői és pénzügyi-gazdasági vezetői 
osztották meg tapasztalataikat, is-
mertették kihívásaikat. 

A KÉSZ Holding Zrt. Ma-
gyarország egyik legnagyobb épí-
tőipari vállalatcsoportja. Sikeres 
nemzetközi terjeszkedése, piaci 
függetlensége és ágazatformáló 
szerepe kiemeli a hazai verseny-
társak közül.

FOTÓ: PORTFOLIO.HU / STILLER ÁKOS

Kitüntették a hajósi 
polgármestert
A Bács-Kiskun megyei vadászna-
pon a megye vadgazdálkodásáért 
kitüntetésben részesült Estók Mi-
hályné, Hajós polgármestere. A 
díjat egész Hajós város érdemének 

tekinti a polgármester asszony, 
hiszen a településnek fontos a 
fennhatósági területén található 
vadállomány, a környezeti kultúra 
védelme.

Kitüntetést kapott
a bajai képviselő
Rangos elismerésben részesült 
a közelmúltban dr. Zöld László 
Csabáné, a KDNP bajai csoportjá-
nak elnöke, a bajai önkormányzati 

képviselő-testület tagja, aki au-
gusztustól a Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlés tagjaként is tevékeny-
kedik. Novák Katalin családo-
kért felelős tárca nélküli minisz-
ter Magyar Arany Érdemkereszt 
kitüntetést adott át a politikusnak 
az egészségügy területén nyújtott 
magas szintű szakmai munkájáért 
és a képviselőként végzett önzet-
len szolgálatáért.

Beiktatták 
megyénk új
jegyzőjét
Dr. Bajmócyné dr. Balázs Tímea a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormány-
zati Hivatal új jegyzője, aki augusz-

tus másodikán tette le a hivatali 
esküt a megyeháza dolgozói kollek-
tívája jelenlétében. Dr. Bajmócyné 
dr. Balázs Tímea 20 éve dolgozik a 
közigazgatásban. 2011 és 2015 kö-
zött a kecskeméti önkormányzat 
aljegyzőjeként tevékenykedett. Ezu-
tán a Miniszterelnökség, később az 
Agrárminisztérium Vidékfejleszté-
sért Felelős Államtitkárságán dolgo-
zott osztályvezetőként. Munkájának 
középpontjába a jogszerű, ugyan-
akkor humánus vezetői működést 
helyezi.  -sé-

AZ „ÉV POLGÁRMESTERE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN” DÍJ

Ketten kapták meg az elismerést
A Kiskőrösön rendezett Me-
gyenapon tartotta ünnepi köz-
gyűlését Bács-Kiskun megye 
vezető testülete. Itt adták át a 
megyei díjakat, köztük az Év 
Polgármestere Bács-Kiskun 
Megyében díjakat is. Balogh 
Károly, Helvécia polgármeste-
re, valamint Domonyi László, 
Kiskőrös polgármestere vehet-
te át a rangos elismerést. 

Balogh Károly a település szülötte. 
A gazdálkodócsaládban nevelkedő 
ifjúból a közösséget szolgáló köz-
életi ember lett, aki a rendszerváltás 
óta meghatározó tagja volt először a 
képviselő-testületnek, majd alpolgár-
mesteri tisztségét a szavazók bizal-
ma polgármesterré érlelte 2014-ben. 
Szívügyének tekinti a település fejlő-
dését. Kiváló a kapcsolata a munka-
társaival, az intézmények vezetőivel, 

a vállalkozókkal, a hatóságokkal, a 
környező települések polgármes-
tereivel és természetesen Helvécia 
lakosságával. Számos társadalmi 
szervezetben tölt be vezető pozíciót. 
Kimagasló a sportszeretete; már két 
évtizede a Helvéciai Sportegyesület 
elnöke. Több évtizedes elkötelezett 
önkormányzati munkája, önzetlen 
társadalmi-közéleti szerepvállalása 
példaértékű. 

Domonyi László Kiskőrösön 
született, tősgyökeres kiskőrösiként 
2006 óta vezeti a várost. Másfél évti-
zedes polgármesteri munkásságának 
legfontosabb célja, a szülőváros, a 
térség dinamikus fejlődése, a mun-
kahelyteremtés, a fiatalok itthon 
tartása, Kiskőrös polgárainak jóléte. 
Büszke szlovák származására, ezért 
teljes odaadással támogatja a hagyo-

mányok éltetésére irányuló törekvé-
seket, melynek most fókuszában Petőfi 
Sándor áll, készülve a költő születé-
sének 200. évfordulójára.  Domonyi 
László vallja, hogy a múlt értékein 
ébred a jövő, ezért szent kötelessé-
günk megtenni a tőlünk telhető leg-
többet. Ezt nemcsak vallja, hanem 
eszerint él és dolgozik is. -sé-

Konok kunok – ezzel a szó-
kapcsolattal szokták illetni 
Kunszentmiklós város lakóit. 
A származásukra oly 
büszke és nyakas alföldi 
kunság, bizony, nehezen 
fogadja be a „gyüttmönt” 
embereket.

Mégis van valaki, aki nem tősgyö-
keres kunszentmiklósiként immár 
két évtizede meghatározó alak-
ja a kun közösségnek: Czabarka 
Péter operatőr, rendező, forgató-
könyv-író, aki kiemelkedő művé-
szi alkotótevékenysége elismerése-
ként szinte már minden lehetséges 

díjat begyűjtött. Számos külföldi 
díjjal ismerték el szakmai profiz-
musát, például az Arany  Kamera 
Chicagóban és a cannes-i feszti-

válon átadott Prix  Nationale rek-
lámfilm-kategória díja. Hazánkban 
a 18 tévés nívódíj, a Képzőművé-
szeti Filmfesztivál operatőri díja, 
majd 2021.  augusztusban a Ma-
gyar  Érdemrend lovagkeresztje 
polgári tagozata kitüntetést vehette 
át. Czabarka Péter a televíziós és 
filmes terület minden műfajában 
dolgozott, a világnak szinte min-
den szegletét bejárta, megismerte.

Milyen érzések fogalmazódtak 
meg Önben, amikor megtudta, 
hogy ajánlással éltek a munkássá-
gát illetően?

– Operatőrként mindenhova 
el lehet jutni, az atomreaktoroktól 

egészen a bányák mélységéig bete-
kinthetünk a körülöttünk lévő világ 
működésébe. Látványos játékfilme-
ket és dokumentumfilmeket készí-

tettem, amelyek a megtapasztalt 
élményeimet adják át a nézőközön-
ségnek. Büszkeséggel tölt el, hogy 
életem munkáját ezzel a díjjal is-
merték el. Szerencsés vagyok, hiszen 
a munkámat nem kötelességből 
végeztem. Örömmel vettem a vele 
járó akadályokat, és operatőrként 
mindennap boldogan ébredtem. 
Teljes nyugalomban töltöm nyugdí-
jas éveimet, de többször álmodom 
arról, hogy éppen forgatok. Hivatá-
som kiteljesedését jelenti számomra 
az augusztusban átvett kitüntetés. 
Hol kezdődött a pályafutása? 

– Édesapám is operatőrként dol-
gozott, ezért már gyermekkoromban 
magamba szívhattam a szakma 
fortélyait. A  Színház- és Filmmű-
vészeti Főiskola operatőr szakának 
elvégzése után, 1970–1993 között 
a  Magyar  Televízió segédoperatőre, 
operatőre, vezető operatőre, rende-
zője és forgatókönyvírója lettem. 
1993 óta szabadúszó operatőrként 
tevékenykedem. 
Hogyan esett éppen Kunszentmik-
lósra a választása, ahol otthonra 
lelt?

– A munkámmal járó nyüzsgés 
és feszültség levezetéseként elkezd-
tem horgászni. A barátaimmal 
mindig kerestük a tökéletes helyet. 
Egyik alkalommal a kunszentmik-
lósi Kígyósra esett a választásunk. 
Akkor még nem ragadott magával a 
település hangulata, de a rá követ-
kező években a munkám többször is 
a városba hívott, majd hónapokkal 
később megszólalt egy belső hang, 
hogy nekem itt kell élnem. Az égiek 
is így akarták, mert rögtön sikerült 
ingatlant vásárolnom, és az 1993-
as esztendő karácsonyát már kun-
szentmiklósi lakosként ünnepelhet-
tem.  T.SZ.

Czabarka Péter dr. Kásler Miklóstól vette át kitüntetését
„Helvéciáért”
kitüntető díjat kaptak 

Helvécia Nagyközség Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 
dr. Zombor Gábor országgyűlési 
képviselője, Rideg László, a me-
gyei közgyűlés elnöke és Kurdi 
Viktor, a BÁCSVÍZ Zrt. elnök ve-
zérigazgatója részére a „Helvéciá-
ért” kitüntető díjat adományozta 
Helvécia fejlődését elősegítő, hosz-
szú időn át végzett kiemelkedő, 
eredményes társadalmi-közéleti 
tevékenységük elismeréseként.

Világot járt operatőr 
a Kunság szívében

  • 
Kunszentmiklós

***

***

***

***
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TÖBB SZÁZ KUNFAKÓ VÁGTAT A KALMÁRFÖLDI PUSZTÁN

Az ősi lófajták jól bírják a strapát
Őseink lovaihoz hasonlító 
fajta tenyésztését már évekkel 
ezelőtt megálmodta Eördögh 
András, aki a Jász szentlászló 
melletti Kalmárföldön lévő 
130 hektáros birtokán már 
mintegy kétszázat tart a 
kunfakó fajtájúból. A köze-
pes marmagasságú, 135-140 
centiméter magas lovak al-
kalmasak a hosszú távú lovas 
túrákra és lovas harcászatra. 
A lovak egész évben a szabad 
ég alatt vannak, jól bírják a 
szilaj tartást. Eördögh András 
szokta is mondogatni: 
„Az istálló az állatorvosnak 
kell, nem a lónak!”

– Kunfakó-
nak nevez-
zük a fajtát, 
hiszen a kun 
vezérek egy-
kori szál-
lásterületén 
élünk, és én 
nagyon tisz-

telem ezt a népet; a fakó a ló szí-
nét jelöli. Hankó Béla is így írta le 
honfoglalóink lovát: a legtöbb ló 
fakó színű volt szíjalt háttal. Vörös 
István archeo zoológus mindehhez 
még azt is hozzátette: arab hatást 
mutató, tarpán leszármazott. Hát 
így indult a mi kísérletezésünk, és 
olyan lovakat próbáltunk összevá-
logatni, amelyeket arab és tarpán 
vérhányaddal tudunk tenyészteni 
– mondta el Eördögh András, aki 
augusztus végén egy erdélyi lovas 
túrán is járt, ahol szintén kezd 
meghonosodni a kunfakó.

– Ezekben a lovakban gyer-

mekkorom álma teljesült, hiszen 
fölmálházva el tudtam menni a 
Radnai-havasokig, több ezer kilo-
métert megtettünk úgy, hogy nem 
vittünk magunkkal sem kísérőau-
tót, sem abrakot: azt ették, amit 

legeltek – mesélte a tenyésztő, aki 
bízik abban, hogy elismert fajtá-
vá válik a kunfakó. A fajtakísérlet 
induló állománya a lengyel konyik 
fajtájú mén és a shagya-arab lovak 
keresztezésével indult. 

Eördögh András úgy véli: a 
kunfakó ideális a gyermekek szá-
mára, akik eleinte többnyire sző-
rén ülik meg a kiegyensúlyozott 

idegrendszerű lovat. Nyaranta 
táborokat is tartanak a kalmárföl-
di birtokon. A táborozó gyerekek 
a lovaglás mellett a régi magyar 
harci eszközzel, a szablyával, sőt 
a szablyavívással is megismerked-

hettek.  A Nemzeti Művelődési In-
tézet segítségével nyáron székely-
földi gyerekeket is fogadhattak, 
akik részt vettek a 12. Kunfakó-ta-
lálkozón, amit a kiskunmajsai öko-
tanyán tartottak, és az ország min-

den részéből érkeztek lovasok, akik 
a majsai főtéren megemlékeztek a 
trianoni békediktátumról. 

 F. E.

TERMÉSZETÜNK

Országosan létező és 
ismert természetvédelmi 
probléma, hogy tömegesen 
pusztulnak madarak a kö-
zépfeszültségű elektromos 
hálózatok miatt.

A halálos áramütés akkor éri őket, 
amikor az oszlopra ülő madár két 
vezetéket, illetve egy vezetéket és 
egy földelt oszlopelemet (kereszttar-

tó kart) egyidejűleg megérint. Ilyen-
kor a madár testén halad keresztül 
az áram, ennek következtében vagy 
azonnal elpusztul, vagy súlyos sérü-
lést szenved. Elsősorban ragadozó 
madarak, a fehér gólyák, a szalakó-
ták, a varjúfélék esnek áldozatul, de a 
kis testű énekesmadarak is gyakran 
lelik így halálukat. Fokozott veszélyt 
jelentenek a táplálkozóhelyek mel-
lett húzódó vezetékszakaszok, mint 
amilyen a kecskeméti hulladéklera-

kónál és a mellette lévő kaszálónál 
is található.  Idén augusztus 11–24. 
között a Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóság (KNPI) szakemberei 
30 áramütött fehér gólyát találtak 
a Kecskemét-Kisfáiban található 
hulladéklerakó környékén. Közülük 
négy még életben volt, őket a Kecs-
keméti Vadasparkba szállították 
gyógykezelésre. 

Az MVM Démász Áramhálóza-
ti Kft. és a KNPI sürgős egyezteté-
sét követően gyors döntés született, 
hogy a hulladéklerakó közelében 
történt gólyapusztulás ne ismétlőd-
jön meg többé. Ennek eredménye-
ként az áramszolgáltató azonnal 
elkezdte átalakítani az érintett há-
lózatot burkolt szabadvezetékűre. 
A munkálatok befejezése 2021. ok-
tóberre várható. Az MVM Démász 
arról is tájékoztatta a KNPI-t, hogy 
saját kezdeményezésre haladéktala-
nul hozzákezd a működési területén 
lévő másik három hulladéklerakó 
(Felgyő, Szeged, Vaskút) közelében 
futó és további pusztulásveszélyt je-
lentő villamosenergia-hálózat ma-
darak számára is biztonságos átala-
kításához.   

FOTÓ: KNP

Ősszel – itthon, Bács-Kiskunban
Ha hegy-völgyekben nem is 
bővelkedik Bács-Kiskun me-
gye, látnivalókban és könnyű, 
egynapos túraútvonalakban 
annál inkább. Az ősz az 
Alföldön is gyönyörű, járjunk 
bár a Duna ártéri erdeiben, a 
homokbuckákon vagy valame-
lyik tanösvényen. A növény- 
és állatvilág ebben az évszak-
ban is hívogatja a természetet 
és kirándulást kedvelőket.

A túra- és sétaútvonalak között 
bátran nézelődhetnek azok, akik 
családdal, akár a nagyszülőkkel 
együtt kelnének útra. A rövid, 
könnyű alföldi séták kellemes va-
sárnap délutáni kikapcsolódást 
nyújtanak kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt. 

Szervezett programokért ér-
demes figyelemmel kísérni a Kis-
kunsági Nemzeti Park honlap-
ját és az erdei iskolák kínálatát: 
www.knp.hu. Ha mégis inkább 
önállóan, a saját tempójában sze-
retné felfedezni a természetet, ki-
váló lehetőség az Alföldi Kéktúra 
Bács-Kiskun megyei szakasza. Ha 
testi-lelki feltöltődésre vágyik, ér-
demes bejárni akár gyalog, akár 
kerékpárral felfedezni a Magyar 
Zarándokút Bács-Kiskun megyei 
szakaszán található szakrális he-
lyeket, és egy kicsit elmélyülni, le-
lassulni, magunkra figyelni. 

Letölthető útikalauz a www.
magyarzarandokut.hu oldalon. 

Baráti társaságoknak ajánljuk, 
hogy fedezzék fel a Hajós–Bajai 
és a Kunsági borvidék pincefal-
vait, és kóstolják meg a családi 
pincészetek borait! Érdemes figye-
lemmel kísérni a Hajósi Pincefalu 
Pincenyitogató programjait vagy a 
Nemesnádudvari Borbarátok ren-
dezvénykínálatát. 

Tervezze meg az őszi hétvégéit, 
és keresse fel a Duna Borút borá-
szatait! Útvonalat és információt a 
pincészetekről a következő linken 
talál: www.danubewineroute.com

Ha még nem győztük meg 
teljesen, hogy megéri felfedezni 
Bács-Kiskun megyét, a fenti QR-
kód használatával tekintse meg 
imázsfilmünket ízelítőként!

A KEFAG Zrt. Dél-kiskunsági 
Erdészetéhez tartozó Tom-
pa-Felsősáskalaposon monu-
mentális keresztet avattak az 
52. Nemzetközi Euchariszti-
kus Kongresszus tiszteletére. 

Az Erdőkért Felelős Államtitkár-
ság irányításával – dr. Nagy István 
agrárminiszter tulajdonosi támo-
gatását élvezve – a kongresszus 
magyarországi rendezésének al-
kalmából az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 2021-ben felkérte a 
huszonegy állami erdészeti társa-
ságot egy monumentális fa emlék-
kereszt felállítására. A KEFAG Zrt. 
ebből az alkalomból a magyar–
szerb államhatár közelében, Felső-
sáskalaposon idős feketefenyőkkel 
borított buckaoldalban állította fel 
az emlékkeresztet az egyik legje-
lentősebb balkáni tranzitútvonal 
mellett, a tompai határátkelőtől 2 
kilométernyire található körfor-
galom környezetében. A szeptem-
ber 7-én tartott ünnepségen kö-
szöntőt mondott Sulyok Ferenc, 
a KEFAG Kiskunsági Erdészeti 
és Faipari Zrt. vezérigazgatója és 
Kovács Ferenc, az Agrárminiszté-

rium Vadgazdálkodási Főosztályá-
nak főosztályvezetője. A keresztet 
megáldotta Bábel Balázs, a Kalo-
csa-Kecskeméti Főegyházmegye 
érseke. A műsorban közreműköd-
tek Szakáll Anna és Tóth Kitti, a 
Tompai Szabó Dénes Általános 
Iskola hetedik osztályos diákjai, 
valamint a Kiskunhalasi Alapfo-
kú Művészeti Iskola művész taná-
rai, Korponai Zsolt és Petrovics 
Máté. F. E.

Dr. Bábel Balázs érsek áldotta 
meg a keresztet.

Tompa  •

Jászszentlászló  •

• 
Kecskemét

Őszi túra a fülöpházi
homokbuckákhoz
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
szakvezetéses túráján a homokbuckák
őszi arcával ismerkedünk.
Időpont: 2021. október 16., délelőtt.
Ár: felnőttjegy 1500 Ft/fő, kedvezményes
jegy (diák és nyugdíjas) 1000 Ft/fő, 
családi jegy 4000 Ft.
Jelentkezés: www.knp.hu

Középfeszültségű oszlopsor
gólyavédelemmel Kecskeméten

Emlékkeresztet állított
az erdészet Tompán

•
Fülöpháza
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Idén is kisült a Megye kenyere
Harmadik alkalommal 
szervezte meg a Bács-Kis-
kun Megyei Önkormány-
zat, hogy a megyei telepü-
lések búzafelajánlásából 
elkészüljön a Boldog liszt, 
majd belőle szorgos kezek 
kisüssék a Megye kenyerét. 

Ebben az esztendőben már hatvan 
település gondolta úgy, hogy ezzel 
a felajánlással is támogatja a megye 
célkitűzését, amelynek középpont-
jában az összetartozás, a magyarság 
egysége, a Bács-Kiskun megyei kö-

zösségek és az identitástudat erő-
sítése áll. A „Bács-Kiskun boldoggá 
tesz” szlogen ihlette évekkel ezelőtt, 
hogy a megyei önkormányzat szer-
vezésében elkészüljön a  Boldog 
liszt, majd belőle a  Boldog kenyér, 
a  Megye kenyere. A mintegy két-
száz kilogramm búzából hideg, 
malomköves eljárással készült el az 
alapanyag, amelyet Rácz Sándor, 
az Eleven Porta izsáki malmában 
őrölt. A kiváló lisztből Kiskunhala-
son készítették el a kovászos kenye-
reket, amelyek a Kalmár Sütőipar 
kemencéjében pirultak ropogósra. 
Augusztus 20-án az államalapítás, 
valamint a 150 éves Kisszállás ün-

nepén Bolvári János esperes-plébá-
nos szentelte meg a Megye kenyerét. 
 -séva-

KÖZÖSSÉGEINK

A megyei divat elsöprő sikere
A Megye Napján Kiskőrösön 
mutatták be azokat az öltözéke-
ket, amelyeket a Bács-Kiskun me-
gyében fellelhető motívumokkal 
gazdagítva öntött alakra Bükki 

Tamara divattervező. A sok gyö-
nyörű motívum közül tíz témát 
dolgozott fel, melyek között meg-
találhatók a hagyományos, ruhán 
viselt motívumok, mint a kalocsai, 
kiskőrösi hímzés, de felvonultak a 
megyei épületeken látható (kecs-
keméti Cifrapalota, kiskunfélegy-
házi Városháza) szecessziós díszí-
tések, a kalocsai paprika, a hartai 
bútorfestők, a kékfestők mintái is. 
A felhasznált anyagok egyedi ter-
vezésűek, minden díszítőelemhez 
külön anyag készült, melyeket a 
ruha szabásvonalához alakított 
a tervező. A szabások egyszerű-
ek, az öltözékek könnyen visel-
hetők. Több ruhán felfedezhetők 
a népi, hagyományos elemek, 
technológiák, például a buggyos 
ujj, az álló gallér, a ráncolt nad-
rág vagy a pliszírozás. A kifutón 

a Kiskőrösi Szilveszter Társu-
lat tagjai voltak a manökenek.  
Belátható időn belül a tervek sze-
rint a nagyközönség számára is el-
érhetők lesznek a bemutatott ru-
hák, cipők, táskák, hiszen elsöprő 
sikert arattak a divatbemutatón.
 -séva- 

Élménybusz járja a megyét 
A megye 25 településén járt már 
a Meseföld Élménybusz, hogy 
bemutassa Bács-Kiskun értékeit. 
Az interaktív foglalkozásoknak, 
családi programoknak is teret adó 
alkalmi járat színes világa sokakat 
csábított játékra, színezésre, me-
seolvasásra és a helyi termékek 

kóstolására is. A látogatók előtt 
szinte egy óriás képeskönyv nyí-
lik. Lapjain megismerkedhetnek 
a Meseföld címmel megjelent és 
a településekről gyűjtött legendák 
és anekdoták alapján készült me-
sekönyv hőseivel: Lúdas Sanyival, 
a béka banyával vagy Tóbiással, a 
kecskével, miközben ízletes házi 

szörpöket, helyben termelt gyü-
mölcsöket, sajtokat, egyéb finom-
ságokat csipegethetnek. A nagy 
népszerűségre tekintettel további 
településekre is eljut majd a me-
sebusz, amelynek küldetése nem 
kevesebb: a helyi identitás erősítés 
program keretében felhívja a fi-

gyelmet a települések értékeire, 
növelje a lakosság kötődését a tele-
pülésükhöz, a megyéhez.

A Meseföld Élménybusz nem-
csak üde színfoltja a települési ren-
dezvényeknek, de harmonikusan 
kapcsolódik az eseményekhez, az 
ünnepi alkalmakhoz is.
 -séva- 

Az elmúlt egy év alatt a megye 
minden járásába eljutottak tá-
boraink. Az értékőrzés jegyében 
szervezett programokon 15-15 
gyermek vehetett részt öt napon 
át. Megismerkedtek a pingálás ha-
gyományával, textiltáskát festettek 
megyei motívumokkal, kirándul-
tak a szanki Kiskun Emlékhelyre, 
a kiskőrösi János Vitéz Látogató-
központba, de voltak, akik Bajára 
a Türr-kilátóhoz látogattak. Gátér, 
Drágszél, Bácsalmás, Tiszaalpár, 
Orgovány, Kunszentmiklós, Kis-
kőrös, Kiskunmajsa, Dunafalva, 

Jánoshalma és Kisszállás vett részt 
a táboroztatásban, mintegy kétszáz 
gyermeket megajándékozva felejt-
hetetlen élményekkel.  
 Oláh Edit

Oklevelet kaptak az 
értékmentő munkáért
A majsai tájház, az egykori kenyér-
sütő ház is meghívást kapott Szent-
endrére, a Közösségek öröksége el-
nevezésű rendezvényre. 
A program a Kulturális Örökség 
Napjainak hétvégéjén a közössé-
geinkben őrzött és továbbadott 

kulturális, szellemi és tárgyi, a táj-
házakhoz kapcsolódva az építészeti 
örökségre hívta fel a figyelmet. Egy 
mobil kemencében kenyeret és ke-
nyérlángost sütöttek a majsaiak, a 
Mayossa táncosai pedig a dél-alföl-

di táncokat és viseleteket mutatták 
be, valamint kiskunsági énekekkel 
is megörvendeztették a közönsé-
get.

A Magyarországi Tájházak Szö-
vetsége oklevéllel ismerte el azt a 
munkát, amit az elmúlt negyven év-

ben a majsai tájház fenntartásáért 
végeztek. Az oklevelet Rávai Mónika 
Kiskunmajsa alpolgármestere és Vad-
kerti Rita, a Konecsni György Műve-
lődési Központ vezetője vette át.

F. E.

Háromnapos forgatag, színes ka-
valkád, vidám hangulat, zene, tánc, 
gasztronómiai élmények, termékbe-
mutatók, barátság – hívószavak. Ezek 
jellemzik a Megye Napját, amely egy-
re népszerűbb a látogatók és a bemu-
tatkozó települések között. Legutóbb, 
szeptember első hétvégéjén Kiskő-
rösre költözött Bács-Kiskun megye, 
hiszen minden évben más-más tele-
pülés ad otthont a nagyszabású prog-
ramnak. A kiskőrösi Szüreti Mulat-
ság társrendezvényén benépesült a 
Megye utcája, ahol naponta váltották 

egymást a sátraknál a megye telepü-
lései. Minden járás bemutatkozott a 
helyi termékeivel, kultúrájával, ér-
tékeivel. Így aztán a sajtoktól a gyü-
mölcsökig, a lekvároktól a konyakos 
meggyig, a tésztáktól az aszalt termé-
kekig, szörpökig mindenkinek jutott 
kóstolásnyi mennyiség. De itt voltak 
a kosárfonók, a pingáló asszonyok, 
elhozták kézműves termékeiket, akik 
varrással, különleges házi szappa-
nok főzésével, bőrdíszművességgel 
foglalkoznak, hogy csak néhány jel-
legzetességet hangsúlyozzunk. Ter-

mészetesen a Borutca is zsúfolásig 
megtelt vendégekkel, ahol a megye 
borait és pálinkáját is meg lehetett íz-
lelni. Az ünnepi hétvége legnagyobb 
attrakciójának számított, hogy Petőfi 
szülővárosában a költő is jelen volt: 
járt-kelt a forgatagban, koccintott 
a járókelőkkel. A Petőfi-emlékévre 
készülve egyre több helyen feltűnik 
majd alakja a megyében. Addig is 
kísérjék figyelemmel a petofi200.hu 
oldalt, hírportáljainkat. Lapunkban 
külön is kiemeltük a Megye Napjá-
nak egy-egy rangos eseményét.  S. É.

Kiskunmajsa  •

Együtt ünnepelt megyénk a kiskőrösi forgatagban

Kisszállás  •

Értékőrző táborok

Kiskőrös  •

Kiskőrös  •
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Új feladat előtt a szabadidő-sportolás
az egészségnevelésben

Jótékonysági futás
a fogyatékkal élőkért 

Augusztus elején kilencedik alka-
lommal indult útjára a Trizoli Jó-
tifuti jótékonysági futás, bringá-
zás. Kecskemét főteréről startolt az 
ötvenfős csapat, akikhez az út so-
rán folyamatosan csatlakoztak az 
ügy mellett elkötelezettek. Az ese-
mény célja ugyan is, hogy felhívja 
a figyelmet a fogyatékkal élő gyer-
mekeket nevelő családokra, 
az ő támogatásukra. A 
sportesemény re-
gisztrációs dí-
ját is ilyen 
célokra 

ajánlja fel a Kuti Zoltán által koor-
dinált egyesület. A sportolók mint-
egy hatvan kilométert tettek meg 
a kiskőrösi célállomásig. A ren-
dezvény része volt a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat „Érték-él-
mény-egészség” programjának.

MEGYEI SPORT

A Bács Megyeháza 2021. októberi száma a Bács-Kiskun boldoggá tesz című 
TOP-5.3.2-17-BK1-2019-00002 azonosító számú projekt támogatásával va-
lósult meg.
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Lezárult az Egészséges
Bács-Kiskunért program

A világot sokkoló Covid–19-járvány megjelenésével, a globális 
öko szisztéma felborulásával, a gazdaságra és társadalomra gya-
korolt hatásával megváltozott az emberek élete. A komplex vál-
tozások egyik szegmense érintette a sportolást, szabadidő-spor-
tolást. A koronavírus-járvány magyarországi megjelenése – a 
terjedésének megfékezésére tett lezárások és korlátozások – be-
szűkítette a sportolás, mozgás lehetőségeit. A szakaszos és lépcső-
zetes újranyitáshoz hasonló ütemben térnek vissza a közösségi 
sportoláshoz az emberek. A szabadidősport tehát új feladatok 
előtt áll. Az egyik az integráció, a másik a rehabilitáció. 

Az utóbbi már régóta téma a szak-
emberek között, hiszen a rendsze-
res testmozgás testi-szellemi jóté-
kony hatása fontos szerepet kap a 
prevencióban és rehabilitációban. 

Az integráció alatt azt értjük, 
hogy a lakosságot újra meg kell 
szólítani, arra kell ösztönözni, 
hogy ismét merjen sportolni, mo 

zogni, mindezt közösségben tegye, 
és lehetőség szerint rendszeresen. 
A rehabilitációban azoknak is 
utat kell mutatni, akik nem voltak 
közvetlenül érintve a Covid–19 
által, ám megváltozott a mozgás-
hoz való viszonyuk, sőt azoknak 
is, akik átestek rajta. A manapság 
egyik leggyakrabban hallható ki-

fejezés a poszt-Covid-szindróma. 
A betegségen átesettek egy részé-
nél kialakulhatnak ugyanis hosszú 
távon fennmaradó panaszok. Ilye-
nek például a visszatérő fejfájás, a 
nehézlégzés, ízületi fájdalom, szív- 
és emésztési problémák, illetve ki-
merültség. Ezek a tünetek fellép-
hetnek a fertőzés lefolyásától és a 
fertőzés előtti egészségi állapottól 
függetlenül, és – bár jelenleg is 
zajlik ezeknek a kutatása – akár 
hónapokkal később is éreztetik 
hatásukat. A szabadidő-sportolás 
számtalan lehetőséget nyújt ezek-
nek a tüneteknek a kezelésére, 
enyhítésére. 

A Bács-Kiskun Megyei Szabad-
idősport Szövetség szervezetten 
szeretné kiépíteni a megyei egész-
ségüggyel, Covid- és poszt-Co-
vid-osztályokkal együttműködve az 
érintettek rehabilitációját.

A mozgásformák közül első-
sorban a nordic walking bevonása 
a cél, melyen keresztül nagy előre-
lépés várható a rehabilitációban. 
Ehhez nélkülözhetetlen a megfe-
lelő szakemberek és instruktorok 
képzése, valamint az alkalmas 
színterek kiválasztása. Az elmúlt 
időszakban látványos fejlődésnek 
indult sport- és szabadidőparkok 
mellett 16 gyönyörű tanösvényt 
tervezünk igénybe venni.

Süli AndrásA nordic walking a poszt-Covid-szindróma enyhítésében is segíthet

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

MEGYEHÁZA
A BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI KIADVÁNYA

BÁCS

Hivatalosan is befejeződött 
az Egészséges Bács-Kiskunért 
program, amely tizenegy 
alkalommal mozgatta meg a 
megye lakosságát. 

A Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat, a szabadidősport számos 
területén tevékenykedő egyesüle-
tekkel összefogva útjára indította 
az Egészséges Bács-Kiskunért 
programsorozatot, amelynek célja, 
hogy mind a 11 járásban egy-egy 
sporteseményen keresztül hívja fel 
a figyelmet a rendszeres testmoz-
gás fontosságára.

Az egészséges életmódot nép-
szerűsítő programok fontos szere-
pet kapnak megyénkben, a megyei 
önkormányzat ezért is igyekszik 
olyan közösségi események mellé 
állni – vagy újakat létrehozni –, 
ahol többek között a futás, a kerék-
pározás, a zarándoklat, a nordic 
walking, a lovaglás közösségte-
remtő élményét is átélhetik a részt-
vevők. A tizenegy helyszín tartal-
mas, gazdag lehetőséget adott az 
érdeklődőknek. A Bács-Kiskun 
Megyei Szabadidősport Szövet-
ség elnöke, Süli András sikeres 
és nagy érdeklődésre számot tartó 
programokról számolt be. 

Bácsalmáson jótékonysági ke-
rékpártúrát szerveztek, melyen a 
felújított felsőszent iváni szélma-
lomig tekertek két keréken az al-
kalmi sportolók.

Kiskunhalason a baleset-meg-
előzésre fektettek nagy hangsúlyt a 
városnéző kerékpártúrán.

Kaskantyún terepfutóversenyt 
szerveztek, míg Kecskeméten jóté-
konysági futáson és bringázáson 
vehettek részt az erre vállalkozók. 

Baján futóversenyt, Szabad-
szálláson teljesítménytúrát és nor-
dic walkingot, Kiskőrösön teljesít-
ménytúrát rendeztek.

Kiskunmajsán és Csólyospálo-
son lovasnapra, Bugacon futóver-
senyre hívták a mozogni vágyókat, 
Mélykúton pedig zarándoklatot és 
nordic walkingot tartottak.

A programzáró rendezvényt 
– amelyet a Tiszaalpári Bársony 
Lovasudvarban szerveztek meg – 
a vártnál is nagyobb érdeklődés 
kísérte: mintegy 400 résztvevő ér-
kezett, és mindannyian kipróbál-
hatták a lovaglást, az íjászatot, de 
részt vehettek a pusztaolimpián 
is. A rendezvényen lovasbemu-
tatót is tartottak, az érdeklődők 
megismerkedhettek egy modern 
kutyasporttal, az agilityvel.  -sé-

Lőrincz Tamás olimpikon Félegyházán
Lőrincz Tamás kötöttfogású olimpiai bajnok szívesen és gyakran 
jár Kiskunfélegyházán, mert – mint mondja – nagyon szép és jó 
hangulatú város. Ennek persze legfőbb oka az, hogy felesége, Szabó 
Emese itt született. Legutóbbi félegyházi látogatásakor készségesen 
nyilatkozott lapunknak olimpiai győzelméről. 

Mi volt az első gondolatod, amikor 
megnyerted a döntőt?

– Legelőször az volt a fejemben, 
hogy megvan egy újabb mérkőzés, győz-
tem – mondja. – Az, hogy végre meglett 
ez a hőn áhított érem. Hogy ez valójá-
ban mit jelent, csak később tudatosult 
bennem. 
Mi következik az olimpia után?

– Most a pihenés. A családé lesz a 
főszerep, aztán majd meglátjuk. Szeret-
nék mindenképpen a birkózás mellett 

maradni, de befejezem az aktív sportpá-
lyafutásomat. 
Két gyermeked, Dórika és Marci is ve-
led van. Ők is birkózók lesznek?

– Ezt még nehéz megmondani. Sze-
retném is, meg nem is. Biztosan nem fo-
gom erőltetni, de azt nagyon szeretném, 
ha sportolnának. 
Miért igen, és miért nem?

– A birkózás a szívem csücske, de azt 
is tudom, hogy mennyire nehéz. Nem 
féltem őket, de tudom, mennyi lemon-

dással jár. Nagy áldoza-
tokat kell hozni a sikerért, 
ami olykor be sem következik. Az ember 
a gyerekének mindig jobbat szeretne. Az 
is biztos, hogy nem lehet előre megmon-
dani, kiből lesz olimpiai vagy világbaj-
nok. Akinek viszont sikerül, az kivételes, 
semmi mással össze nem hasonlítható 
vagy pótolható érzés. Ezt viszont kíván-
nám a gyermekeimnek. Ezért kettősek 
az érzéseim.
A testvéred, Lőrincz Viktor is dobogó-
ra állhatott ezen az olimpián. Ezt ho-
gyan élted meg?

– Nagyon-nagyon izgultam érte. Jó 
lett volna, ha neki is sikerül az arany, de 
az ezüst is gyönyörűen csillog. Büszke 
vagyok rá! TT
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