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Emlékművet avattak 
lengyel repülősöknek

1944 augusztusában egy angol felségjelű, de lengyel 
személyzetű szállítórepülőt lőttek le a németek, a gép 
Lajosmizse mellett zuhant le.
A hét áldozat tiszteletére emelt emlékművet május 
25-én délután avatták fel katonai tiszteletadás mellett 
a város főterén.

A koszorúk elhelyezése közben 
Gripen vadászgépek repültek el az 
emlékezők felett. 
A díszes ünnepséget számos jeles 
személyiség is megtisztelte je-
lenlétével, és az esős idő ellenére 
több száz lajosmizsei is részt vett 
rajta. Beszédet mondott Antoni 
Macierewicz lengyel és Simics-
kó István magyar honvédelmi 
miniszter, valamint Basky And-
rás lajosmizsei polgármester és 
Adrzej Kunert, a Lengyel Harc 
és Mártíromság Emléket Őrző Ta-

nácsa (ROPWIM)  elnöke.
„Nem véletlen, hogy az emlék-
mű a turulszobor és az 1956-os 
emlékmű mellé került, hiszen 
mindhárom alkotás a hősök tiszte-
letét hirdeti. Az új szoborral örök 
időkre emléket állítunk a pilóták-
nak, akik életüket adták a lengyel 
nép szabadságáért. Hirdesse és 
erősítse a lengyel nemzet iránti 
tiszteletünket, megbecsülésünket, 
amellyel ezeréves történelmi múlt 
és barátság köt össze bennünket, 
magyarokat” - mondta el ünnepi 

köszöntőjében Basky András, La-
josmizse polgármestere.

A JN-895 (GR „B”) jelzésű Hand-
ley Page Halifax típusú repülőgép 
fedélzetén hét fiatal lengyel őrmes-
terrel zuhant le. 1944. augusztus 
26-án éjjel szálltak fel Olaszor-
szágban, hogy Magyarországon is 
átrepülve a varsói felkelés résztve-
vőinek szállítsanak és dobjanak le 
lőszert és élelmet. Budapesttől dél-
re a Halifaxot üldözőbe vette egy 
német Messerschmitt vadászgép 
és egészen alacsony magasságban, 
Lajosmizse község fölött lelőtte. 
A repülőgép lángba borult, felrob-
bant és tűzcsóvát húzva maga után 
a Ceglédi út mellett becsapódott. 
A roncsok közül öt, a roncs mellől 
kettő katonát emeltek ki.
A lajosmizsei önkormányzatot 

dr. Biernacki Karol szegedi 
konzul kereste meg azzal, hogy 
a Lengyel Harc és Mártíromság 
Emléket Őrző Tanácsa (ROPWIM) 
emlékművet állíttatna a repülőgép 
hősi halált halt áldozatai tiszteleté-
re. A helyi képviselők támogatták 
mindezt és a város költségvetésé-
ből 1 millió forintot biztosítottak 
az alapozási munkálatokra.
A tragédia helyszínétől nem mesz-
sze, a Szabadság téren felállított, 
repülőgépekből álló légi köteléket 
megjelenítő emlékmű Brzózka 
Marek, lengyel gyökerű szegedi 
szobrászművész alkotása.
A Magyarország légterében lelőtt 
és hősi halált halt lengyel pilóták-
nak emeltek már korábban hason-
ló mementót Ruzsán, Szentesen és 
Bácsbokodon is.

Tisztelt Olvasó!

Legutóbbi lap-
számunk megje-
lenése óta dolgos 
heteket, hóna-
pokat hagytunk 
magunk mögött. 
Bács-Kiskun az 
ország egyetlen 
megyéje, ahol a megyei önkor-
mányzat részt vesz valamennyi te-
lepülésen a projektek előkészítésé-
ben, menedzselésében. Az elmúlt 
időszak egyik fő feladata éppen 
ezért a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program (TOP) 
keretében benyújtható pályázatok 
előkészítése és menedzselése volt, 
melyet a megyei polgármesterek-
kel szorosan együttműködve vé-
geztünk. A hónapokig tartó egyez-
tető és komoly előkészítő munkát 
követően több mint 180 pályázatot 
nyújtottak be a településeink.
A pályázatok számos önkormány-
zati fejlesztést érintenek a megye 
minden településén. Megújulnak 
óvodáink, bölcsődéink, szociális- 
és egészségügyi intézményeink. 
Bővülnek csapadékvíz-elvezető 
csatornáink, kerékpárút-hálóza-
tunk. Energiahatékonysági beru-
házásokat valósítunk meg épüle-
teinken. A helyi értékekre alapulva 
több turisztikai attrakció is várha-
tó. Idén a tervezés és közbeszerzés 
lebonyolítása zajlik, a kivitelezések 
zöme 2017-ben kezdődik.
Új kezdeményezésünk a megye 
turizmusának felkarolása, mely 
feladat elvégzésére nonprofit céget 
is létrehoztunk. Elindítottuk az 
önkormányzat minden szempont-
ból új Facebook oldalát (facebook.
com/bacskiskunamimegyenk), 
hogy a megyét és annak értékeit a 
lehető legtöbb csatornán keresztül 
bemutathassuk. Rövidtávú ter-
veink között szerepel a helyi ter-
mékek védelmét szolgáló termék 
védjegy létrehozása.   
Szívügyünknek tekintjük, hogy 
Bács-Kiskun jó hírnevét a me-
gyehatáron átlépve, belföldön és 
külföldön egyaránt továbbvigyük. 
Testvérkapcsolataink az idei 
évben jubiláltak: francia testvér-
megyénkkel 25, a némettel 20, a 
dánnal 25 éves az együttműködé-
sünk, s Kárpátaljával egyre mélyül 
a barátságunk. A megyei testület 
öt évre kapott bizalmat Önöktől. 
Számtalan tervet és célt tűztünk ki 
magunk elé, melyek valóra váltá-
sáért töretlen elhivatottsággal dol-
gozunk. Azért, hogy Bács-Kiskun 
megye komoly és utánozhatatlan 
értéket képviselve beleírja magát 
az újkor történelmébe.
Tartalmas pihenést, testi-lelki 
feltöltődést kívánok Önnek a nyár 
hátralévő részére!

Rideg László, 
a Bács-Kiskun Megyei 

Közgyűlés elnöke fotók: Újvári Sándor
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A kormányhivatalból jelentjük
Közel negyvenezer tanyát mértek fel 

Földárverések

Tavaly óta két ütemben került 
sor az állami földek árverezésé-
re, 2016. május 23. napján pedig 
elindultak a harmadik ütemes 
földárverések.
A magyar állam nem műveli, ha-
nem művelteti a földjeit. A gazdák 
azonban szeretnének minél több 
területet vásárolni, minél több sa-
ját földet birtokolni és használatba 
venni. A földterületek értékesí-
tése az állami földbirtok-politika 
irányelveivel összhangban, a kellő 
eljárási garanciák megteremtése 
mellett, átlátható eljárások kere-
tében zajlott. A három hektárnál 
nagyobb földrészletek a 23 me-
gyei jogú városban a fővárosi és 
megyei kormányhivatalok által 
lebonyolított árverésen, míg a 
három hektárnál kisebb földrész-
letek egyszerűsített, ajánlattételi 
felhívással kerültek értékesítésre. 
A földek kikiáltási ára a jelenlegi 
piaci ár felett került meghatározás-
ra, amely alá nem lehetett menni. 
Az elárverezett földekre a Magyar 
Állam javára 20 éves időtartamra 
elidegenítési és terhelési tilalom, 
valamint visszavásárlási jog kerül 

Éppen tíz évvel ezelőtt kezdte meg 
a Katona József Könyvtár Bács-Kiskun 
megye kistelepülési könyvtárainak 
hálózatba szervezését, korszerűsítését, 
aminek mára nagyon jelentős fejlődés 
lett az eredménye. 86 ötezer lakos alatti 
település választotta azt a törvényes 
lehetőséget, hogy becsatlakozik a megyei 
könyvtár szolgáltató rendszerébe önálló 
könyvtár fenntartása helyett, mivel így 
sokkal magasabb szintű könyvtári ellátást 
tud költséghatékonyabban biztosítani 
a helyben élő lakosságának.

bejegyzésre, melyek alapjában 
véve zárják ki a földspekuláció 
lehetőségét. Az árverési eljárások 
a lehető legnagyobb nyilvánosság 
mellett zajlottak, és az eddig ér-
tékesítésre kerülő földek listája is 
bárki által hozzáférhető volt. 

Tanyák villamosítása
A Kormány egyik kiemelt célki-
tűzése, hogy az összes magyar-
országi tanya 2020-ig villamos 
energiával történő ellátása meg-
valósuljon. Ennek megfelelően 
a kormányhivatal munkatársai 
március végétől kezdődően felke-
resték a megyében található összes 
tanyát a felmérés elvégzése céljá-
ból: kérdőív alapján kérdéseket 
tettek fel az ott lakóknak, valamint 
fényképfelvételt készítettek, hogy 
minél pontosabb képet kapjanak a 
tanyák állapotáról, helyzetéről.
A Bács-Kiskun Megyei Kormány-
hivatal igyekezett a lakosság ér-
dekében minél körültekintőbben 
eljárni, ezért kérte a polgármes-
terek segítségét, közreműködését. 
Ennek célja az volt, hogy a mun-
katársak ne keltsenek félelmet a 
lakosságban, és a tanyafelmérés 

minél kisebb riadalommal járjon. 
A gyakorlatban ez úgy valósult 
meg, hogy az adott településen pl. 
tanyagondnok, mezőőr kísérte a 
kollégákat a feladat elvégzése fo-
lyamán. Fülöpháza esetében a pol-
gármester úr személyesen vállalta 
ezt a feladatot. 
Az utóbbi bő egy hónap során a 
megyében több mint 37 ezer tanyát 
sikerült felmérni a kormányhiva-
tal kollégáinak, valamint a köz-
reműködő, segítő hatóságoknak. 
Megfeszített munkájuk eredmé-
nyeképpen a kormányhivatal létre 
tudott hozni egy teljes körű nyil-
vántartást a tanyavilágról, melyet 
a későbbiekben más hatóságok 
(mentőszolgálat, tűzoltóság) ren-
delkezésére is tudnak bocsátani.

Ügyfélbarát
változások a kor-
mányhivataloknál

A kormányablakokban folyamato-
san bővül az ügykörök és feladatok 
száma, melynek köszönhetően 
egyes ügyek elindításakor már 
nem szükséges Kecskemétre utaz-

Idén jubilál a Bács-Kiskun Megyei 
Könyvtárellátási Szolgáltatás

A megyei könyvtár szinte min-
denütt a könyvtárhelyiségek 
alapterületének megnövelésével, 
megújításával kezdte a munkát, 
egyedi gyártású új bútorokkal 
rendezte be a szolgáltatóhelyeket. 
Jelentős mértékben frissültek a 
könyvállományok, miközben sa-
ját számítógépes adatbázisában 
nyilvántartásba vette a megma-
radókkal együtt az újdonságokat. 
A legkisebb településen is be-
vezette a vonalkódos gépesített 
kölcsönzést, a papír alapú kataló-
gusokat felváltották az interneten 
otthonról is elérhető adatbázisok. 
Jelenleg alig akad már olyan kis-

település az országban, ahol nem 
sikerült még megtalálni a könyvtár 
bővítéséhez, megújításához szük-
séges forrásokat. 
Foktőn már megvan a felújítandó 
épület és a berendezésre a nyertes 
pályázat. Érsekcsanáddal együtt 
reménykedve várjuk a Vidék-
fejlesztési Operatív Programra 
benyújtott könyvtárbővítés, teljes 
felújítás pályázatának eredmé-
nyét, a Nemzeti Kulturális Alaptól 
pedig a berendezéshez szükséges 
forrásokat. Kéleshalom ugyancsak 
bővíteni szeretné azt a kicsi könyv-
tárat, amelyet két éve alakított ki 
az induláshoz, de máris meggyőzte 

a lakosság érdeklődése az önkor-
mányzatot a területnövelés szük-
ségességéről. 
Egyelőre Csólyospálos, Felsőlajos, 
Kunbaja, Vaskút esetében nem 
sikerült megfelelő elhelyezést 
találni, Jászszentlászló, Kelebia, 
Tass könyvtáraiban már történtek 
kisebb változások. Bízunk benne, 
hogy rövidesen minden csatlakozó 
település felzárkózik. 
A könyvtárak alapterülete 40 
százalékkal nőtt, így megyénkben 
átlagosan 113 m2-es könyvtárak 

vannak messze meghaladva a fele 
ekkora országos átlagot. Nagyon 
fontos a lakosság hozzáférése a 
könyvtári szolgáltatásokhoz, ami-
nek egyik legfontosabb szempont-
ja a könyvtárak nyitvatartási ideje. 
Megújított könyvtárainkban 70%-
os a növekedés, átlagosan heti 28 
órát tartanak nyitva. 
A rendszeresen megérkező új 
könyvek, a helyben elérhető 
újságok, folyóiratok, a megyei 
könyvtárból napok alatt megérke-
ző egyéni kérések összességében 
vezettek el oda, hogy jelentősen, 
kétszeresére megnövekedett a 
forgalom. 2015-ben több mint 636 
ezer kötetet kölcsönöztek, illetve 
használtak helyben az olvasók a 86 
szolgáltatóhelyen.  
Ezen kívül is sokféle szolgáltatást 
biztosítanak a vidéki kis könyvtá-
rak a megyei könyvtár közremű-
ködésével. A gyerekek programjai, 
foglalkozásai éppúgy népszerűek, 
mint a felnőttek digitális tudást 
nyújtó tanfolyamai, kisközösségi 
összejövetelei, különböző klubjai. 
Sokkal többen látogatják ezeket a 
barátságos, korszerű kistelepülé-
si könyvtárakat, mint korábban. 
Csaknem háromszorosára nőtt a 
személyes látogatások száma, ami 
azt bizonyítja, hogy az emberek-
nek szükségük van a könyvtár, az 
információs és közösségi helyek 
kulturális alapellátására. 
Idén többedik alkalommal került 
sor június első napjaiban arra, 
hogy az ország minden megye-
székhelyéről hozzánk látogattak a 
megyei könyvtárak vezető munka-
társai szakmai tapasztalatcserére. 
Kunadacson bemutattunk egy, a 
kezdeményezésünkre 2015-ben 
országosan elindult új szolgálta-
tást, a KönyvtárMozit. Jelenleg 

300 kistelepülésen nyújt gyerekek-
nek, felnőtteknek egyaránt egyedi 
szórakozást, kikapcsolódást ez a 
program. Koleszár Márta veze-
tésével olyan módszereket ismer-
hettek meg a résztvevők, amelyek 
nagyon fontosak a filmvetítések-
hez kapcsolódó beszélgetésekben, 
az olvasás népszerűsítésében. 
Hajóson, az impozáns kisvárosi 
könyvtárban Bujdosó Aranka 
a helyi értékeket vette számba a 
6. osztályos tanulókkal, melyet az 
internetes források értő felhaszná-
lására épített. A módszertani mű-
hely igen sikeres volt kollegáink 
visszajelzése alapján. 
Büszkék vagyunk arra, hogy a 
Bács-Kiskun Megyei Katona József 
Könyvtár 2012-ben a Bács-Kiskun 
Megyéért Díj, illetve az Év vidék-
fejlesztő közössége díj birtokosa 
lett, majd 2014-ben Minősített 
Könyvtári címet kapott, 2015-ben 
pedig elsőként nyerte el a Könyv-
tári Minőségi Díjat kiemelkedő 
tevékenységéért.  

Ramháb Mária

ni a lakosságnak. Nagy érdeklődés 
mutatkozik – gyakorlatban és 
tájékozódás szintjén is – az állami 
rezsicsökkentés körében az új il-
letékmentes szolgáltatásokra. Po-
zitívan fogadták az ügyfelek, hogy 
több igazolvány kiadása, illetve 
pótlása illetékmentessé vált.

Nagyon sokan igényeltek az elmúlt 
időszakban új, elektronikus, több-
funkciós személyi igazolványt. A 
kormány azt tervezi, hogy elindítja 

ezen igazolványok leolvasóinak 
beszerzését, melyek felszerelése 
után – pl. orvosnál, kormányab-
lakban – leolvasható lesz a kártyá-
ról a TAJ-szám és más személyes 
adatok is.
Ugyancsak szerencsés változás, az 
az új eljárás, melynek eredménye-
képpen nem kell heteket, csupán 
napokat várni az új okmányok 
átvételéig. Többen ugyanis már 
lejárt okmánnyal érkeznek a hiva-
talokba.  

2016. április 28-án ezúttal 
Kecskemét Megyei Jogú Vá-
rosa Képviselő-testülete ne-
vezte ki Balog Zoltán minisz-
ter úr egyetértésével Ramháb 
Máriát a könyvtár igazgató-
jának, aki immáron hatodik 
vezetői ciklusát kezdte meg.
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Nemzetközi 
összefogás született 
a Tisza vízgyűjtőjén

Szépül, 
gyarapodik 

a megye
Pályázati fejlesztések 

Bács-Kiskunban
A közelmúltban írták alá a területi önkormányzatok - köztük a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat - képviselői azt a regionális 
együttműködési megállapodást, mely a Tisza vízgyűjtőjén élők 
közös cselekvését deklarálja. A Kárpát-medence keleti felét 
magában foglaló Tisza-völgyben, az egy vízgyűjtőn élők számára 
kiemelten fontos a napjaink egyik legnagyobb veszélyét és 
kihívását jelentő éghajlatváltozáshoz való együttes igazodás.
A közös fellépés igényét tovább erősíti a térség felzárkózásának 
szükségessége, az Európai Unió elvárása az összehangolt 
vízkészlet-gazdálkodás terén és a Duna Stratégiához való 
kapcsolódás. Ezek a kihívások nemzetközi összefogást ösztönöznek 
a térség területi középszintű önkormányzatai között, mely keretet 
biztosít a napi szakmai, gazdasági és települési együttműködéshez.

átfogó nemzetközi fejlesztése, 
egységes ellenőrzési gyakorlat, 
előrejelző- és monitoring-rendszer 
megvalósítása)
• élményt kínáló turisztikai attrak-
ciók kialakítása (meglévő vonzás-
tényezők fejlesztése, természeti és 
kulturális örökségek és lehetősé-
gek jobb hasznosítása, vízi és ak-
tív turizmus fejlesztése, kistáji és 
helyi adottságok hasznosításával 

sokszínű, de egyedi és összehan-
golt kínálat kialakítása)
• „Tisza Ökorégió” európai területi 
társulás /EGTC/ alapítása (szük-
séges dokumentáció és jóváhagyá-
sok beszerzése, az alapítás határ-
ideje 2018. december 31.) 
• az együttműködés ténylegessé és 
mindennapivá válásának érdeké-
ben a térség köz-, üzleti- és civil 

A közös munka célja, hogy a tagok 
egyes fejlesztési elképzelései közös 
projektek formájában a rendelke-
zésre álló európai uniós finanszí-
rozási lehetőségek felhasználásá-
val megvalósuljanak. 
A megállapodás főbb területei:
• a térség gazdasági felzár-
kózásának előmozdítása (vonzó 
üzleti környezet kialakítása, inf-
rastrukturális háttér és a tőkevon-
zó-képesség bővítése, 
helyi vállalkozások 
versenyképességének 
erősítése és együttmű-
ködésük kialakítása, 
agrárgazdaság fejlesz-
tése, ezen belül az öko-
gazdálkodás és a helyi 
termékek előállításá-
nak előtérbe helyezése)
• belföldi és a határon 
átnyúló közlekedési út-
vonalak korszerűsítése, 
új irányok kialakítása, 
a Tiszán való átkelési 
lehetőségek bővítése (a 
Tisza nemzetközi vízi 
úttá nyilvánítása, a ke-
rékpáros törzshálózat 
és a ráhordó kerékpárutak kiépí-
tése, nemzetközi nehézgépjármű 
tranzitforgalom vasútra terelése)
• együttműködés az árvízvédelem, 
biztonságos és racionális vízkész-
let-gazdálkodás, árapasztó tározók 
kialakítása és működtetése terén 
(vízkészletek ésszerű használa-
tának biztosítása, a vízminőség 
védelme, hulladékgazdálkodás 

szervezetek kapcsolatainak el-
mélyítése, kiemelten a Tisza-men-
ti települések összefogásának ösz-
tönzése

Jelenlegi és leendő tagok:
– Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat
– Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Önkormányzat
– Csongrád Megyei Önkormány-
zat
– Hajdú-Bihar Megyei Önkor-
mányzat
– Heves Megyei Önkormányzat
– Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Önkormányzat
– Kassa Megyei Önkormányzat 
(Szlovákia)
– Kárpátalja Megyei Tanács (Uk-
rajna)
– Máramaros Megyei Tanács (Ro-
mánia)
– Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Önkormányzat
– Szatmár Megyei Tanács (Romá-
nia)
– Vajdaság Autonóm Tartomány 
(Szerbia)

A romániai partnerek (Márama-
ros, Szatmár megye) a romániai 
törvények szerint a minisztériu-
mok jóváhagyása után írhatnak 
alá nemzetközi megállapodást, 
ezért ők a román külügyminiszté-
riummal jelenleg is zajló egyezte-
tés után írják majd alá a megálla-
podást.

A TOP (Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program) 
elsősorban az önkormányzatok 
fejlesztéseihez nyújt forrásokat, 
az önkormányzatok gazdaságfej-
lesztési és azzal összefüggő vá-
ros- és településfejlesztési akcióit 
támogatja. Bács-Kiskun megyében 
2020-ig összesen 63 milliárd fo-
rint hívható le. Az eddig a megyei 
önkormányzat által benyújtott 
pályázatok közül az alábbiakat 
mutatjuk be röviden. 

Akasztón – ahogyan más, hasonló 
alföldi településen is – jellemző 
és régi keletű probléma, hogy az 
országos közúton nincs megoldva 
az átkelési szakaszok gyalogos- és 
kerékpárosbarát kialakítása. Az 
53-as számú főúton, mely a tompai 
határátkelőhelyhez vezet, és ezen 
keresztül kapcsolódik Akasztó a 
környező településekhez, igen je-
lentős az átmenő nemzetközi sze-
mély- és tehergépjármű forgalom, 
s nem megoldott a gyalogosok biz-
tonságos átkelésének biztosítása. 
Ezen hiányosságok pótlása érde-
kében nyújtott be Akasztó község 
önkormányzata márciusban pá-
lyázatot „Fenntartható közleke-
désfejlesztés Akasztón” címmel.
A projekt specifikus célkitűzése a 
helybeliek és az átutazók bizton-
ságos közlekedésének elősegítése, 
valamint az akasztói lakosság 
körében az egészséges életmód 
elterjesztése. Nem elhanyagol-
ható szempont az sem, hogy az 
átmenő tranzitforgalom zavarta-
lanságának biztosításával a féke-
zések okozta zaj- és a környezeti 
ártalmak is várhatóan csökkenni 
fognak. A komplex projektben 
az alábbi fejlesztések valósulnak 
meg: megépül 1008 folyóméter 
gyalogos járda, 1500 folyóméter 
kerékpárút, két jelzőlámpás cso-
mópontban négy biztonságos és 
akadálymentes gyalogos átkelő-
hely és 15 parkoló létesül, valamint 
kihelyezésre kerül egy 20 állásos 
kerékpártároló. A tervezett kerék-
párútszakasz megépítése növelné a 
magyarországi kerékpárút-hálózat 
folytonosságát, valamint ezáltal 
– az ugyancsak pályázati forrás-
ból megépülő – Solt – Akasztó – 
Dunatetétlen kerékpárútszakasz 
belterületi összeköttetése is meg-
oldódna.
Bácsalmás Város Önkormányzata 
is benyújtotta már TOP-os pályá-
zatát „Ipari parkok, iparterületek 
fejlesztésére” tárgyú felhívásra. 
Ennek kapcsán több mint 4,7 
hektáros terület közművesítését, 
elérhetőségét kívánják kiépíteni. 
A projekt közvetlen célja, hogy ön-
kormányzati tulajdonban lévő in-

gatlanok infrastrukturális fejlesz-
tésével olyan iparterület alakuljon 
ki, amely alkalmas arra, hogy azt a 
vállalkozások, mint telephelyüket 
termelés vagy szolgáltatás végzése 
céljából igénybe vegyék.
Cél, hogy új munkahelyek létre-
hozásával javuljon a térség fog-
lalkoztatottsága és növekedjen a 
járás iparának jövedelmezősége. 
A projekt a közvetlen és közvetett 
munkahelyteremtéssel hozzájárul 
a lakosság anyagi biztonságához, 
csökkentve az elvándorlási haj-
landóságot. További előnynek 
számít, hogy várhatóan javul majd 
a gazdasági aktivitás, illetve nő a 
versenyképesség a magasabb mi-
nőségű és szélesebb körű szolgál-
tatások által.

Lajosmizse Város Önkormányzata 
elsőként nyújtott be pályázatot 
„Szegregált területen élők társa-
dalmi együttműködését erősítő 
helyi szintű komplex programok 
Lajosmizsén” címmel. A pályázat 
személyre szabott egyéni fejleszté-
si tervek alapján, komplex módon 
javítaná a mélyszegénységben 
élők életszínvonalát. A programok 
között szerepelnek szociális beil-
leszkedést segítő tréningek, alko-
tóműhely működtetése, sport- és 
szabadidő tábor, egészségügyi és 
bűnmegelőzési programok szer-
vezése, foglalkoztatás elősegítése 
szakmaszerzéssel, pszicho-drá-
ma foglalkozás, preventív jellegű 
szolgáltatások, jogi tanácsadás 
biztosítása. A három évre tervezett 
program a helyiek bevonásával, 
konzorciumi együttműködéssel 
valósulna meg, széles összefogás-
sal a helyi civil szervezetek  és in-
tézmények közreműködésével. Je-
len pályázat a projekt csupán első 
lépése, melyet második ütemben 
az infrastrukturális fejlesztés kö-
vetne a város önkormányzatának 
tervei szerint egy másik TOP-os 
forrásból.
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Francia borászok Bács megyében

Mélyül a kapcsolatunk Kárpátaljával 

2016. május 19. és 24. között 
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
és a Koch Pincészet meghívására 
Magyarországra látogatott Patrick 
Guiraud bioborász, a francia Homoki 
Borok Védelméért és Népszerűsítésért 
Felelős Testület elnöke és Raymond 
Cres agrárszakértő. A vendégek 
Franciaországnak egy olyan borvidékét 
képviselték, ahol szintén homokos talajon 
folyik a szőlőművelés. 

A Kárpátaljai Megyei Tanács 
delegációjának tavaszi, Bács-Kiskun 
megyébe tett bemutatkozó látogatásakor 
sikerült egy, a mindkét megye számára 
gyümölcsöző együttműködés és 
barátság alapköveit lerakni. Ennek 
továbblépéseként elsőként Rideg László, 
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke 
és delegációja látogatott Kárpátaljára, 
majd testvérmegyénk küldöttsége 
járt mezőgazdasági tanulmányúton 
megyénkben.

A programok Budapesten, a Fran-
cia Intézetben kezdődtek, ahol a 
magyar szakmai sajtó képviselői 
bemutatóval kísért borkostolón 
ismerhették meg a francia borász 
borait. 
A rendezvény folytatásaként a 
francia vendégek Gonda János 
érsekhalmai ültetvényén ízelítőt 
kaptak a megyei bioborok készí-
téséből is. Megtudhatták, milyen 
kórokozók támadják meg az itt-
honi fajtákat és hogyan lehet vé-
dekezni ellenük. A francia borász 

különös érdeklődést mutatott a 
Koch Pincészet borotai birtokán 
folyó szőlőművelési módok, il-
letve az ottani szőlőfajták iránt, 
amelyeket Koch Csaba sze-
mélyesen mutatott be számára. 
A terepszemle során megtekin-
tették a kíséleti ültetvényeket. 
„Nálunk a kísérletezést nem teszik 
lehetővé a francia törvények, mi 
csak a tradicionális francia szőlő-
fajtákat termeszthetjük, ezért na-
gyon különleges élmény volt ebbe 
az izgalmas munkába belelátni.” – 

jegyzete meg az elhivatott, francia 
borász szakember. 
A program a Szőlészeti és Borászati 
Kutatóintézet Kecskeméti Kutató 
Állomásán szervezett bemutatóval 
zárult, ahol az érdeklődők a ca-
marague-i homoki és bioborokat 
ismerhették meg a Guiraud pincé-
szet példáján keresztül.
A többrétű szakmai tapasztalat-
cserének köszönhetően a két or-
szág szakemberei hasznos tudás-
sal gyarapodtak, ezzel is mélyítve a 
két bortermelő vidék kapcsolatát.

A két megye vezetősége négy 
együttműködési területet jelölt 
ki. A turizmus és agrárium (azon 
belül a szőlészet, kertészet, bio-
gazdálkodás) fejlesztése kapcsán 
jó gyakorlatok és példák bemu-
tatásából, tapasztalatcserékből, 
szakmai látogatásokból és tovább-
képzésekből a két megye kölcsö-
nösen profitálhat. A kárpátaljai 

partnerek kérték a segítséget ab-
ban, hogy biztosítsunk számunkra 
lehetőségeket, melyek során helyi, 
megyei vállalkozói csoportoknak 
bemutatkozhatnak, remélve azt, 
hogy felkelti az érdeklődésüket egy 
esetleges kárpátaljai befektetés.
Mindkét fél elképzelései és tervei 
között szerepel egy helyi termék-
fejlesztés, és egy védjegy létre-

hozása, melyet ugyancsak közös 
erővel, együttműködve tudna 
Bács-Kiskun megye és Kárpátalja 
megalkotni és népszerűsíteni.    
Rivisz Mihajlo, a Kárpátaljai 
Megyei Tanács elnöke hangsúlyoz-
ta, hogy Kárpátalját nem szabad 
teljesen a hírekben látható, hallha-
tó Ukrajnával azonosítani, hiszen 
náluk béke, biztonság és kimerít-
hetetlen turisztikai gazdagság van. 
Szeretnének mindent megtenni 
annak érdekében – és ebben kérik 
a magyar fél segítségét is – hogy 
Kárpátalját ne csak a médiából 
ismerhessék meg a magyar embe-
rek, hanem személyes tapasztala-
taik, emlékeik által. 
„Példaértékű az a törekvés, aho-
gyan Kárpátalján a maroknyi 
magyarság a maga kezébe akarja 
venni sorsának irányítását” – 
summázta a két nap eredményeit 
Rideg László.  „Továbbá köve-
tendő az is, ahogyan Kárpátalján 
a különféle nemzetek egymással 
karöltve cselekednek egy jobb jövő 
érdekében.” 
A Kárpátaljaiak júniusban tett 
látogatásának helyszínei az agrári-
um témája köré épültek. Célunk az 

volt, hogy ízelítőt adjunk megyénk 
mezőgazdaságának főbb jellem-
zőiből és megmutathassuk azokat 
a különlegességeket, melyekre 
méltán vagyunk büszkék.
A találkozások eredményeként 

Bács-Kiskun megye újabb kapcso-
latot építhet egy olyan térséggel a 
Kárpát-medencében, ahol 150 ezer 
magyar lakik, mely irány nem csak 
gazdasági, hanem nemzetpolitikai 
érdek is. 
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Barackpálinka és Borfesztivál 
a Hírös Városban

Megválasztották 
a megye borait, 

a díjakat is átadták 

Bor Maraton 
- jó hírünket vitték 

Ünnepélyes keretek közt nyitot-
ta meg Dr. Homoki Tamás a 
2016. évi Kecskeméti Barackpálin-
ka és Borfesztivált a város főterén. 
Az alpolgármester köszöntőjében 
elmondta, hogy több szempontból 
megújult az idei borfesztivál, töb-
bek között azért, mert most elő-
ször ünnepeljük karöltve a térség 
két jelentős italát, a pálinkát és a 
bort egy ünnep keretében. 
A fesztivál borainak és pálinká-
jának ismertetése után Rideg 
László, a Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlés elnöke oklevelet adott 
át a „Megye Bora 2016” győztes 
borait előállító pincészeteknek. 
Ezt követően a Bács-Kiskun Me-
gyei Önkormányzat standjánál 

A Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat hagyomány szerint idén 
is meghirdette a „Bács-Kiskun 
Megye Bora” versenyt, melyet 
május elején rendeztek Hajóson a 

Vidám Sváb Rendezvényházban. 
Az alkalom különlegességét nem 
csak a verseny rangja adja, hanem 
idén tizedik évfordulóját ünnepli a 
borverseny, amit 2006-ban hívott 
életre a megyei önkormányzat. 
A megye legjobb fehér-, rozé-, vö-
rös- és desszertborát rendszerint a 
Kunsági Borvidék és a Hajós-Bajai 
borvidék borversenyének arany-
érmes borai közül neves szakmai 
grémium választja ki. Idén közel 
száz bor közül kellett kiválasztani 
a cím érdemeseit. Egy éven ke-
resztül viselhetik a „Megye Bora” 
kitüntető címet, ami egyben azt 
is jelenti, hogy a megyei önkor-

mányzat által szervezett esemé-
nyeken, rendezvényeken ezekből 
a borokból kínálják a vendégeket 
és a megye borai reprezentálják 
Bács-Kiskunt határon innen és túl.  

A Megye Bora:

Fehérbor:
Frittmann Testvérek Kft.
Irsai Olivér 2015

Rozébor:
Szemerey Pince
Zweigelt Rosé 2015

Vörösbor:
Kovács Borház
Cabernet Sauvignon 2012

Desszertbor:
Kunvin Borászati Kft.
„Aureus” Rajnai Rizling 2006

A rendezők célja az, hogy tíz nap 
alatt 22 hazai borvidéket érintve 
népszerűsítsék a magyar bort. Ta-
valy sikeresen debütált a program, 
idén még többen csatlakoztak a 
nemes megmérettetéshez. Az el-
múlt évben Soltvadkerten futottak 

a legtöbben a sportolókkal, így 
megnyerték a házigazda szerepét, 
így onnan indultak és oda érkeztek 
május végén a futók.  A vadkerti 
start előtt dr. Szabó Tünde, az  
Emberi Erőforrások Minisztéri-
umának sportért felelős államtit-
kára üdvözölte a rajtnál gyülekező 
iskolásokat és a felnőtt futókat. 
Frittmann János, a Kunsági 
Borvidék elnöke pedig arra hívta 
fel a figyelmet, hogy az ország leg-
nagyobb borvidékéről indul az idei 
konvoj. A rendezvény a kulturált 
borfogyasztást is hivatott nép-
szerűsíteni, mely a gasztronómia 
szerves része. Lehoczki Ferenc 

Huszonkét borvidéket, 
így megyénket is 
jelentősen érintették azok 
a sportolók, akik 
csatlakoztak a második 
Nemzeti Bor Maraton 
futáshoz.

polgármester örömét fejezte ki a 
kiváló ötletért Balla Attila prog-
ramigazgatónak. Mint mondta, ez 
a rendezvény különösen sokat je-
lent egy olyan városban, melynek 
környékén az ország legnagyobb 
összefüggő szőlőültetvényei terül-
nek el. Az is hangsúlyozta, hogy a 
szőlő mellett büszkék a helyi spor-
tolókra, akik között 18 maratoni 
futót jegyeznek, akik közül öten 
többször is teljesítették az iron 
man versenyek távját és természe-
tesen most is a bor maratonisták-
kal tartottak egy szakaszon. 
A szervezők 122 szakaszra osztot-
ták fel a 2057 kilométeres távot. 
Ezekre külön-külön bárki bene-
vezhetett. Egyes szakaszokat futva, 
másokat pedig csak kerékpárral 
lehet megtenni.
Kecskemétre május 21-én érkeztek 
meg, 22-én pedig fergeteges finá-
léval zárult a Bor Maraton Solt-
vadkerten.

sajtótájékoztatót tartott a megyei 
elnök, ahol elmondta: az alföldi 
boroknak komoly helye van egy 
ilyen neves rendezvényen, hiszen 
országos versenyeken is kitűnő 
helyezéseket érnek el.
Ezután a „Megye Bora 2016” címet 
kiérdemelt borok borászai rövid 
borbemutatót és borkóstolót tar-
tottak a sajtó képviselői, valamint 
az intézményi és települési vezetők 
számára.
A megyei önkormányzat kiállító 
pavilonjánál a Borfesztivál teljes 
ideje alatt lehetőség volt a megye 
legjobb fehér-, rozé-, vörös- és 
desszertborát megismerni és meg-
kóstolni. 
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A turizmus a megye 
egyik kitörési pontja 

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015 decemberében alapította 
meg a Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing 
Nonprofit Kft-t. Az új szervezet azzal a céllal született, hogy 
segítse a megye turizmusának fejlődését, a sok esetben pontszerű 
fejlesztések közötti kapcsolat megteremtését, a TDM szervezetek 
létrejöttét. A társaság ügyvezetője Csáki Béla, akit az első hónapok 
tapasztalatairól kérdeztünk. 

Szép és nagy feladatot kapott.
Hogyan teltek az első hónapok? 

– Szorgalmas, kihívásokkal teli 
munkával. Egy új szervezet létre-
hozása mindig izgalmas feladat. 
Meg kellett teremteni a cégszerű 
működés feltételeit. A szabályza-
tok elkészítése, a működési rend 
kialakítása, az önálló gazdálko-
dás, a belső kommunikáció és a jó 
dolgozói kollektíva megteremtése 
sok-sok kisebb, de fontos feladat-
tal járt. Csak ha ezek összeállnak, 
tud hatékonyan működni a szer-
vezet. Ezeken a pontokon sikerrel 
átlendültünk. 

A jó munkához kell egy jó csapat. 
Hogyan állt fel a stáb?

– Szerencsésnek tartom magam: 
turizmushoz, marketinghez, köz- 
gazdaságtanhoz és a műszaki 
tudományokhoz értő, idegen 
nyelveken beszélő munkatársakat 
tudtam szerződtetni a feladatokra. 
A csapat magja és jómagam is a 
korábbi DARFÜ-ből, a regionális 
fejlesztési ügynökségtől érkezett, 
sok éves projekttapasztalattal ren-
delkező személyek találtak nálunk 
új munkahelyet. A pályakezdő 
munkatársam pedig igyekszik, 
nagy szorgalommal dolgozik nap 
mint nap. A Megyei Önkormány-
zat Hivatalának dolgozóitól is 
minden téren megkapjuk a segít-
séget. Nélkülük nehéz lenne.

Bács-Kiskun megye és turizmus. 
Mi erről az elképzelése a megyei 
önkormányzatnak?

– Megyénk nem a nagy turisztikai 
attrakciók földje. Ugyanakkor az 
adottságaink kedvezőek. Sőt! Gon-
dolok itt a termálvízre, a szabad 
vízfelületeinkre, tavainkra, folyó-
inkra. Több, országos szinten el-
ismert kulturális rendezvényünk, 
fesztiválunk is van. A lovasturiz-
musban, borturizmusban nagy 

potenciált látnak a szakemberek. 
Ugyanakkor az is tisztán látszik, 
hogy a fejlesztések pontszerűek, 
hiányoznak a térségi együttmű-
ködések. Jól mutatja ezt, hogy az 
ország 88 TDM (turisztikai desz-
tináció menedzsment) szerveze-
téből kettő működik a megyében, 
kalocsai, illetve bajai székhellyel.
E téren feladatunk van, éppen 
ezért tartottuk meg a közelmúlt-

ban az első ilyen szakmai össze-
jövetelünket is. Remélem, hogy 
hamarosan több ilyen szerveződés 
kezdheti majd el a működését, 
hiszen a turizmus területén kivált-
képp igaz, hogy összefogás nélkül 
nem juthatunk sikerre. 

Az előző EU-s fejlesztési időszak-
ban is jelentős források érkeztek 
a megyénkbe turisztikai fejleszté-
sekre. Ezek a beruházások most 
kezdenek igazából termelni, mű-
ködni. A KSH 2015-ös adatait néz-
ve a megyénkbe érkező vendégek 
száma 12%, a vendégéjszakák szá-
ma 7%-os bővülést mutat az előző 
évhez képest, ami reményt keltő a 
jövőre nézve. 

Hogyan tud a nonprofit kft. hoz-
zájárulni a megye turizmusának 
fejlődéséhez? 

– Azért dolgozunk, hogy a kezünk 
nyoma ott legyen a 2014-2020-as 
időszak fejlesztésein. Jelenleg 5,66 
milliárd forint áll rendelkezésre a 
turisztikai célú fejlesztésekre a me-
gyei Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Programban (TOP), 
amelyet főként önkormányzatok, 
civil szervezetek, egyházak vehet-
nek igénybe. Az első pályázatok 
beadásának éppen most értünk a 
végére. Szép és érdekes projektek 
megalapozásában közreműköd-
tünk. Ebben első körben érin-

tett többek között a Szelidi- és a 
Vadkerti-tó, Kiskunhalas, Felső-
szentiván és Szank. Bugacon az 
Aranymonostor projekt keretében 
látogatóközpontot, kiállítóhelyet 
fejlesztünk. Akasztó–Dunatetét-
len és Solt érintésével összekötjük 
a Dunántúl és Bács-Kiskun turisz-
tikai kerékpárútjait. Hajós-Pince-
faluban is kialakításra kerül egy 
turisztikai központ, amely nagyon 
látványos fejlődést hoz majd az 
ottani idegenforgalomban. Az elő-
készítő munka után jön az igazán 
izgalmas kihívás: ezen projektek 
koordinálása, nyomon követése és 
2018-ban a látogatók számára való 
használatba adása.
Ezeken kívül számos új fejlesztés 
kezdődhet el 2017-ben is, ame-
lyeknek az előkészítő munkálatai 
szintén megindultak. 

A TOP fejlesztései mellett milyen 
témákkal foglalkoznak még?

– Az ország 22 gyógyhelyéből 
kettő – Kiskunmajsa és Kiskun-
halas – a térségünkben található. 
Reméljük, hogy Tiszakécske is ha-
marosan felzárkózik hozzájuk. Ők 
gyógyhelyi fejlesztések jogcímen 
kaphatnak majd támogatást egy 
másik programból. Célunk, hogy 
közöttük is egy szorosabb együtt-
működést generáljunk, és egysé-
gesen jelenjünk meg a nemzetközi 
piacon. 
Elindult a megyei turizmusfej-

lesztési koncepció előkészítése is. 
Fontos célunk továbbá a megyei 
turisztikai arculat kialakítása. Sze-
retnénk a turisztikai kiállításokon 
egy egységes térség benyomását 
kelteni, és különböző kínálati 
csomagokkal megjelenni, ahol az 
aktív és passzív kikapcsolódásra 
vágyók is találnak maguknak ér-
téket, élményt, egészséget nyújtó 
programokat.
Nagyon fontosnak tartom a me-
gyemarketinget, valamint a helyi 
termékekkel kapcsolatos figyelem-
felhívó, ismeretterjesztő tevékeny-
séget. Vizsgáljuk egy Bács-Kiskun 
megyei termékeket jelölő védjegy 

bevezetésének lehetőségét is.

Egy, polgármesterek számára 
szervezett értekezleten mondta 
néhány hónappal ezelőtt Rideg 
László, a megyei közgyűlés el-
nöke, hogy nagyon lemaradt 
Bács-Kiskun a nemzetközi pályá-
zati együttműködések területén. 

– Már jó ideje foglalkozunk azzal, 
hogy ezen a területen is pályázásra 
tudjuk biztatni a megye önkor-
mányzatait, civil szervezeteit. 
A kft. működésében ez szintén 
egy jól körülhatárolható terület. 

Az Európai Unió jelentős forráske-
reteket biztosít a határ menti régi-
ók fejlesztésére. Mi itt, Bács-Kis-
kunban a Magyarország-Szerbia 
IPA határon átnyúló programban 
vagyunk érdekeltek. Szeretnénk, 
ha az elkövetkező időszakban 
megdupláznánk a megyei szerep-
lők által elkészített és megnyert 
pályázatok számát. Vajdasági 
szomszédainkkal kultúránk, törté-
nelmünk, gazdasági kapcsolataink 
át- meg átszövik egymásét. Szerve-
zetünk a hatékony együttműködé-
sek kialakításáért, a jó programok 
előkészítéséért és azok megvalósí-
tásáért kíván dolgozni.

Csáki Béla 
kiváló csapatot állított fel

A kiskunmajsai strand népszerű a látogatók körében

A Szelidi-tó hazánk ötödik legnagyobb tava A hajósi pincefalu Európában is egyedülálló

A lovas turizmus még mindig sok vendéget vonz 

A Vadkerti-tó több tízezer vendéget fogad évente 
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Szabó Gellért:
„Érted haragszom, nem ellened…”

Harc és erőszak nélkül érte el céljait.
Igaz szóval, magyar szívvel, bölcsességgel, 
szelíd, mégis kőkemény megszállottsággal. 
Úgy, hogy mindvégig elismerés és tisztelet 
övezte személyét.
Szabó Gellért,  Szentkirály polgármestere, 
nemrégiben kapta meg a Kemény Bertalan 
Falufejlesztési Díjat.  

Falufejlesztési díjat kapott Szentkirály polgármestere

Nagyon komolynak tűnő telefon-
beszélgetése volt imént az autó-
ban. Min ténykedik éppen?

– A falusi iskolák helyzetének 
javítása ügyében szorgoskodom, 
emiatt telefonáltam. Szeretném az 
ügyet felkarolni, javítani az esélye-
inket, érdemben annyit tenni az 
iskoláinkért, ami tőlünk telik. Ezt 
a feladatot az utódaink már nem 
tudják elvégezni.
A Faluszövetség keretein belül 
tervezünk egy kezdeményezést 
indítani, s e témában egy jövőbeni 
konferencia szerveződése is körvo-
nalazódik. 

Hitvallásához mit merített a szü-
lői házban átéltekből, szüleitől, 
neveltetéséből?

– A legfontosabb, amit otthonról 
hoztam, az a felelősségtudat. Ez 
szabadság nélkül nem élhető meg. 
Azoknak a kereteknek a tudomá-
sul vétele és tiszteletben tartása, 
amelyek között ez a szabadság 
érvényesülhet szintén lényeges. 
Ez persze magánemberként és 
településvezetőként más és más 
dimenziókat mutat nekem. Fele-
lősek vagyunk a döntéseinkért, s 
e felelősség közösségi színtereken 
való kiélése kihívást jelent, és nap 
mint nap csodákat, izgalmakat tar-
togat számomra.
Édesapám tűzifa-fűrészelő kisipa-
rosként dolgozott és tartott el ben-
nünket. Édesanyánk otthon volt, 
s ellátta mindazt, ami egy négy-
gyerekes paraszti gazdaságban az 
asszonyra hárul. Apánk nem lépett 
be a téeszbe, egyfajta szigete, cso-
dabogara volt az akkori Lászlófal-
vának – talán innen a bennem is 
dolgozó szabadság, vadság iránti 
vágy és az elköteleződés.

Mi az, ami nap mint nap
motiválja?

– A mélyen bennem élő felelős-
ségtudat arra késztet, hogy azokra 
a hatásokra, amelyek érnek, jól 
reagáljak. Politikusként nagy kon-
cepciókkal nem szoktam előállni, 
hiszen nagyjából tudom, hogy a 
közösségemnek mire van szüksé-
ge, ahhoz elég nyitott a kapcsola-
tom a választókkal.
A nagypolitikai elvárások és sza-
bálykeretek is folyamatosan vál-
toznak, s ez még inkább arra ins-
pirál, hogy ezek között a magunk 
arcát meg tudjuk tartani.
A kezdeményezőkészség szeren-
csére jellemző a szentkirályiakra, 
sőt, az az érzék is megvan bennük, 
hogy ezt a szabadságvágyat és ön-
kifejezést ne egymás kárára akar-
ják kialakítani.
A településen élők szimbiózisa 
egy olyan titok, amit feltárni és 
tartalommal megtölteni, utódok 
elé példaként állítani egyik nagyon 
fontos feladata az éppen élő nem-
zedéknek. 

Mit jelent Önnek a díj?
Számított rá?

– Nem, teljesen váratlanul ért, de 
őszinte gesztusként értékeltem és 
tényleg nagyon jól esett. Amikor 
megtudtam, hogy a díj idei gazdá-
ja én leszek, olyan érzésem volt, 
mint annak a szántó-vetőnek, aki 
a két szép lovával szántja a föld-
jét, s nem tudja, hogy a táblának 
mennyi részét szántotta fel és 
mennyi van még előtte, de most 
megállítják, és néhány dicsérő 
szóval nyugtázzák azt, amit eddig 
teljesített. Különösen azért jelent 
nekem sokat, mert az az embe-
ri-szellemi közeg nyújtotta át ezt 
az elismerést, amelyben én tényleg 
otthon érzem magam. A közeg, 
melynek a legfontosabb tulajdon-
sága az egyenesség, az őszinteség, 
a minden mesterkéltségtől mentes 
emberi kapcsolatok.

Milyen feladatai vannak mosta-
nában?    

– A Szentkirályon folyó munka az, 
ami kitölti a mindennapjaim jó ré-
szét, tényleg csak aludni járok haza 
Kecskemétre. Jó lenne távlatot 
adni a faluközösségünknek. Emel-
lett szeretném felkarolni általában 
a falusi közösségek, így az iskolák 
ügyét is. Kisvárosoknak, falvaknak 
megadni azt az öntudatot, hogy a 
nagypolitika tartozik nekik azért 
a bizalomért, aminek jóvoltából 
hatalomhoz jutottak. Kevesen tud-
ják, hogy a legutóbbi országgyűlési 
választásokon a budapesti válasz-
tók 39,3 százaléka, a megyei jogú 
városokban szavazóknak 40,9 
százaléka, a kisvárosiaknak 45,1, a 
falusi polgároknak pedig csaknem 
fele (48,8 %) szavazott a győztes 
kormánypártok listájára. Szám 
szerint a vidéki kistelepüléseken 
gyűlt össze a győztesek összes sza-
vazatának csaknem kétharmada.
Komoly törekvésem: beláttatni a 

hozzám hasonló elveket valló mos-
tani politikai vezetéssel, hogy azok 
az észrevételek és kritikák, ame-
lyek a részünkről megfogalmazód-
nak, nem az Ő félretolásukat vagy 
lecserélésüket célozzák. Létezik 
egy olyan tőke a vidéki Magyaror-
szágon – ember, föld, hagyomá-
nyok, kultúrák – mely tőkét eddig 
csak mértékkel kívánt a jelenlegi 

vezetés befektetni és hasznosí-
tani. Szeretném, ha a 21. századi 
vívmányokkal és a kiváló makro-
gazdasági adatokkal jól megférve 
ezek az értékek sokkal nagyobb 
szerepet kapnának az életünkben, 
mint amit most szentelnek nekik. 
A József Attila-féle érted ha-
ragszom, nem ellened-felfogás, 
üzenet még nem tudott eljutni a 
vezetőinkhez. A politikai szócsa-
tározásoknak egy ponton túl nincs 
értelme, hiszen itt, a falu világában 
élők is élni szeretnének és életteret 
kapni. Ha egy őszintébb, emberibb 
stílus bekerülhetne a politikai szó-

tárba, azok is jobban éreznék ma-
gukat, akik jelenleg úgy gondolják, 
hogy kizárólag a pénz és a hatalom 
ügyes gyakorlása vezet célra. Hiá-
ba hozunk több milliárdos beru-
házásokat, ha ez felőrli az emberi 
kapcsolatokat, és az itt élők éppen 
emiatt hagyják el az országot. 
Hozzáteszem: okkal. Ha ugyanis 
nem érezzük hasznosnak magun-

kat, mert a szavunk nem számít 
senkinek, akkor keresünk olyan 
vidéket, ahol esetleg még több 
pénzt is lehet keresni, mint itthon, 
a hazánkban. Azon vagyok, hogy 
ezen törekvéseimnek hangot is 
tudjak adni különféle fórumokon. 
Hiszem, hogy az a virtuális világ, 
ami a nagypolitika szintjén zajlik, 
földközelibbé, ezáltal emberibbé 
válhat. Ha csak kicsit is pozitív 
irányba változna ez az önmagából 
kifordult, értékeit vesztett magyar 
valóság, már úgy fogom érezni: 
nem dolgoztam hiába.

Van-e példaképe?

– Sok olyan ember előtt kalapot 
emelek, akik bizonyos tulajdonsá-
gukkal, tettükkel kivívták az elis-
merésemet. Becsülöm és tisztelem 
Nemeskürty Istvánt, akinek épp 
egy könyvét olvasom. De példa-
képeim között említhetem Berci 
bátyámat, a díj megalapítóját is, 
akivel mély barátságot ápoltunk, 
s még danoltunk is együtt itt, 
Szentkirályon. Csak elismeréssel 
és hálával tudok feleségemről is 
szólni, aki nap mint nap türelem-
mel és kitartással viseli el meg-
szállottságomat. De talán azokra 
a szentkirályi parasztgazdákra és 
asszonyokra nézek fel a leginkább, 
akik a mostaninál ezerszer nehe-
zebb körülmények között, igazán 
reménytelen helyzetben is meg 
tudták tartani az eltökéltségüket, 
és mertek áldozatot vállalni évtize-
dekkel ezelőtt – értünk is. 

Előénekesként tekintem magam a 
szentkirályiak zarándokútján, nem 
többnek és nem is kevesebbnek. 
Nem többnek, hiszen a zarándok-
lat nem az előénekesről, hanem a 
közösség egészéről szól, s nem ver-
senyfutás, hiszen arra törekszünk, 
hogy minden zarándok elérje a cél-
ját. Nem is kevesebbnek viszont, 
mert ahhoz, hogy ne uralkodjon 
el a káosz a zarándoklaton, fon-
tos az előénekes: segít eligazodni, 
gazdagítja, erősíti a harmóniát és a 
résztvevők biztonságérzetét. Amíg 
erőm és hangom van, addig próbá-
lom ezt a szerepemet tisztességgel 
ellátni.

Ha lehetne egy kívánsága,
mi lenne az? 

– Az, hogy amit most csinálok, te-
hessem még egy darabig az eddigi-
eknél nem kevesebb közös és saját 
sikerélmény begyűjtése mellett. 
Ha sikerülne azt a bizonyos stílust, 
tisztább hangot erősíteni, ami em-
beribbé és magyarabbá tesz ben-
nünket, az igazán elégedettséggel 
töltene el.   

A Falufejlesztési Társaság Kemény Bertalan tiszteletére, 
mint a Falufejlesztési Társaság megalapítója és a falugond-
noki szolgálat létrehozója emlékének megőrzésére „Kemény 
Bertalan Falufejlesztési Díj”-at alapított.
Ennek célja, hogy erkölcsi elismerése legyen mindazoknak, 
országhatáron belül, illetve a Kárpát-medence területén, 
akik falugondnoki feladatukat legalább öt éve, kiemelkedő 
színvonalon végzik, valamint vidék- és falufejlesztés tekin-
tetében, szűkebb környezetükben vagy országos szinten is 
kiemelkedőt hoztak létre.
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Mondana néhány szót a cég jövő-
beli terveiről?

– Szeretnénk széles körben nép-
szerűsíteni a gombafogyasztást 
és természetesen a laskagom-
ba-fogyasztást is, hiszen kiválóan 
beilleszthetőek az egészséges táp-
lálkozásba. 
Másrészt: szakemberek sora fog-
lalkozik azzal, miként lehet a jö-
vőben kritikus mértékre növekvő 
földi népesség élelmezését fenn-
tartani, főleg úgy, hogy a jelenlegi 
kényelmi táplálkozás és a sok hús 
fogyasztása jelentős erőforrásokat 
von el a természettől. Szeretném 
felhívni a figyelmet a gombákra, 
lebontó szervezetekként képesek 
megélni melléktermékeken, hul-
ladékokon, amelyek hasznosítása 
egyébként is gondot okozhat, 
miközben értékes tápanyagokkal 
szolgálnak számunkra. A gombák 
megoldást nyújthatnak a jövő ge-
nerációinak élelmezési kérdéseire. 

Minden, ami laska

Mi a sikerük titka, elárulja?

– A 25 éves folyamatos napi szintű 
piaci jelenlétet, a környezettuda-
tos, innovatív szemléletet, az elkö-
telezett fejlődni akarást, megúju-
lást említeném erősségünkként. 
25 éve évi 365 napban szolgáljuk 
ki vevőinket friss laskagombával 
és feldolgozott termékeinkkel.
A cégünk lépésről lépésre fejlődött. 
Először a ma már 36 000 m2-t 
meghaladó termesztő létesítmény- 
komplexumot hoztuk létre Kecs-
kemét térségében. Ezt követően 
2002-ben felépítettük a saját tech-
nológiánkkal működő laskagomba- 
táptalaj előállító üzemünket, ahol 
elsőként alkalmaztuk a régióban a 
modern biológiai előkezelési tech-
nológiát. 2008 óta a gombater- 
mesztés hulladékaiból első lépésben 
biogázt, majd villamos energiát 
állítunk elő. Ezzel nagy lépést tet-
tünk az Európai Unió által egyre 
inkább szorgalmazott „circular 
economy”megvalósítása felé, hi-
szen az egyik termelőtevékenység 
hulladéka a másik tevékenység 
alapanyaga.
Ha azt is figyelembe vesszük, hogy 
a biogáztermelés végén visszama-
radó fermentációs folyadék pedig 
a szántóföldi növénytermesztés-
ben kiválóan felhasználható, mint 
talajerő-utánpótló anyag, akkor 
szinte teljes anyagkörforgást tu-
dunk fenntartani. Tavaly több 
fejlesztésünk is sikeresen lezárult, 
aminek során felújítottuk a gom-
batermesztő létesítményeinket, 
korszerűsítettük a hűtőházat és 
felépítettünk egy szárítóüzemet. 
Az idei év újdonsága, hogy meg-
jelentünk a piacon saját magunk 
termelt gombaszárítmány termék-
családunkkal.

Miért pont laskagomba?

– A 90-es évek elején a Zöldség-
termesztési Kutató Intézet (ZKI) 
kecskeméti telephelyén működött 
egy német-magyar vegyesvállalat, 
amely a friss laskagomba expor-
tálásával foglalkozott. Ennél a 
cégnél kapott édesapám munkát 
a rendszerváltást követően. Innen 
gyökerezik az elköteleződés…

Milyen érvek szólnak a laskagom-
ba mellett?

– A laskagomba az egészséges élet-
mód igényeinek megfelelő, korsze-
rű táplálék. Alacsony energiatarta-
lom, nagyon magas rosttartalom 
jellemzi, nem tartalmaz koleszte-
rint, gazdag könnyen emészthető 
fehérjékben. A benne található 
ásványi elemek közül a legjelen-
tősebbek a kálium és a foszfor, 
viszont csak igen kevés nátriumot 
tartalmaz. A vitaminok közül 
elsősorban a B-vitamin-csoport 
egyes tagjaiból (tiamin, riboflavin, 
niacin, folsav) tartalmaz említésre 
méltó mennyiségeket. 

Miért váltottak ökológiai ter- 
mesztésre?

– Az ökológiai gazdálkodásra való 
áttérést is az „élet adta”.
A kilencvenes évek második fe-
lében az Európai Unió az utolsó 
laskagomba-termesztésben is 
használható növényvédőszer, egy 
fungicid engedélyét visszavonta, 
így vegyszeres védelmi techno-
lógia nélkül maradtunk. Ebből a 
hátrányból végül előnyt sikerült 
kovácsolnunk, ugyan ehhez több 
kutatás-fejlesztési projektre és 
azok eredményire is szükség volt. 
Szerencsénkre 2004-től kezdő-
dően három éven át a gombater- 
mesztés egyik legádázabb kóroko-
zóját hazai kutatási konzorcium 
vizsgálta, melynek mi is részesei 
voltunk. A kutatómunkában szá-
mos olyan újdonság született, amit 
a gyakorlatba azonnal át tudtunk 
ültetni. Sikerült odáig eljutnunk, 
hogy a laskagomba-termesztés 
legnagyobb károkat okozó kóroko-
zóit, kártevőit, környezeti igényeit, 
terjedési útvonalait részletesen 
megismertük. Mindez a gazdag tu-
dásanyag tette lehetővé egy stabil, 
a megelőzésen alapuló ökológiai 
gombatermesztési technológia ki-
dolgozását és bevezetését.

Milyen termékeket állítanak elő?

– A Pilze-Nagy Kft. fő terméke a 
friss laskagomba. Emellett kisebb 
mennyiségben termesztünk déli 

tőkegombát is. Ez utóbbit kizá-
rólag ökológiai gazdálkodás ke-
retében termesztjük, míg a laska-
gombánk jelentős része továbbra 
is konvencionális. A friss mellett 
természetesen vannak feldolgozott 
termékeink is: évek óta jelen van 
a piacon a laskagomba-pástétom 
termékcsaládunk, aminek külön-
legessége, hogy friss laskagom-
bából készül és csak természetes 
anyagokat tartalmaz. Idén vezet-
jük be a piacra a szárított laska- és 
tőkegomba termékcsaládunkat, 
reméljük, kedvező fogadtatással. 
Friss termékeink több mint fele 
Európa különböző országaiba ke-
rül, amelyek közül a németországi 
piacunk a legjelentősebb. Bel-
földön főleg a nagyobb áruházak 
polcain vagyunk megtalálhatóak. 
Feldolgozott termékeink pedig a 
kisebb egészséges táplálkozással 
foglalkozó szakboltokban találha-
tóak meg. 

A Pilze-Nagy Kft. a kutatás-fej-
lesztésben is aktív szerepet vállal. 
Mely eredményeikre a legbüsz-
kébbek?

— Az elmúlt 12 évben több mint 
egy tucat kutatási projektben 
vállaltunk részt. Sok izgalmas és 
érdekes eredményt tudhatunk így 
valamilyen részben a magunké-
nak. 
A gombatermesztő házakban 
időről időre nagy terméskiesést 
okozó patogén mikroorganiz-
musok jelennek meg. Az egyik 
kórokozócsoport az úgynevezett 
„zöldpenészek” köre, melyek kö-

zött patogenitását tekintve kiemel-
kedik a Trichoderma nemzetség. 
A Trichoderma fajok a fertőzést 
okozó törzsek agresszivitásától 
függően kisebb, illetve esetenként 
igen súlyos károkat okozhatnak. 
Az egyik kiemelkedő projektünk 
legfontosabb gyakorlati eredmé-
nye a kórokozók azonosítása, a 
terjedési útvonalak feltérképezése 
és a környezeti igényeinek megis-
merése volt. Ennek a tudásnak a 
birtokában a Pilze-Nagy Kft.-nél 
kidolgozásra került a megelőzésen 
alapuló, növényvédelmi techno-
lógiát nem igénylő, tehát teljesen 
növényvédőszer-mentes gomba-
termesztési technológia. 
2008-ban indult az a másik ku-
tatómunka, amelynek célja a 
gombatermesztés egyik jelentős 
növényvédelmi problémájára, a 
baktériumos megbetegedésekre 
megoldást nyújtó biokontroll-ké-
szítmény kifejlesztése volt. A las-
kagomba esetében nem jutottunk 
el készítményig, de a kutatómun-
ka során sikerült 
meghatározni a 
kórkép kialakítá-
sában résztvevő 
kórokozókat, kör-
nyezeti igényeiket, 
amely nagyban se-
gít minket a meg-
előzési technológia 
betartásában. 
A gombavédelmi 
kérdések mellett 
figyelmet fordítot-
tunk a gombater-
mesztés hulladék-
kezelési kérdéseire 
is.
A 330 kW elektro-
mos teljesítményű 
biogázüzemünk 
teljesen egyedi, 
hiszen a laskagomba-termesztés 
hulladékait hasznosítja. Mindezek 
eredményeként olyan regionális 
mezőgazdasági komplex rendszert 
hoztunk létre, amelyben a gabona-
szalmából, mint nagy mennyiségű 
elsődleges biomasszából több lép-
csőben keletkezik termék, míg a 
legvégül keletkező maradékanyag 
visszakerül a termőföldre a növé-
nyek tápanyaginak pótlására. 

A termesztett laskagomba beleillik a „hungarikumok” sorába, 
mivel az intenzív termesztés-technológia kidolgozása magyar 
kutatók munkájának eredménye. A világszerte leggyakrabban 
használt csírafajta (szaporítóanyag) is hazai nemesítés büszkesége. 
A laskagomba táptalajának előállítására pedig tucatnyi 
szabadalmaztatott magyar technológia áll rendelkezésre. 
Ennek a fiatal kertészeti ágazatnak több évtizedes hagyományai 
vannak, elsősorban az Alföld egyik legjelentősebb városában, 
Kecskeméten. A Pilze-Nagy Kft. 25 évvel ezelőtt kezdte meg 
működését, és a cég az azóta eltelt idő alatt Magyarország és 
Európa vezető bio laskagomba termesztő vállalatai közé került. 
A cég ügyvezetőjével, Somosné Dr. Nagy Adriennel beszélgettünk.

A gombák megoldást nyújthatnak a jövő generációinak élelmezési kérdéseire 

Laskagombából
készíthető:

leves, nyers és főzött saláta, 
tojásos gomba, pörkölt, pap-
rikás, fasírozott, főzelékfeltét, 
rántott gomba. Sült húsok, 
tészták, pizzák, szendvicsek re-
mek kiegészítője. 
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Nemes Mátyás, a bio nagykövete

Megyénk ízei Gyulafehérváron

Csak remek dolog kerülhet ki a keze alól. 
Elszántan, fáradhatatlanul dolgozik,
él-hal a munkájáért. A föld a mindene.
Tiszta lelkű, igaz magyar ember.
A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés
elnökének elismerő oklevele után most az 
Év biogazdája 2015 címet is elnyerte.
Ő Nemes Mátyás, fülöpjakabi biogazdálkodó.

Sok ember láthatja a célt, de csak a bölcs ember találja meg a hozzá vezető utat 

Mátyás gazda nagy örömmel vette 
át a Magyar Biokultúra Szövetség 
és a Biokontroll Hungária díját, de 
a számára valódi, szívet melengető 
elismerést az évek óta visszajáró 
vásárlóitól kapja, akik rendszere-
sen keresik és szeretik terményeit, 
és hajlandóak akár hosszú, kígyózó 
sorokat is végigállni értük. Nemes 
Mátyás 1980-ban, a BNV területén 
rendezett mezőgazdasági vásáron 
fertőződött meg a biogazdálkodás 
szemléletével. Életre szólóan. 1999 
óta foglalkozik családjával együtt 
ellenőrzött, tanúsított ökológiai 
módszer szerint biogazdálkodás-
sal. 20 hektáros gazdaságukban 
egész évben termelnek szántóföl-
dön és fóliás kertészetben egya-
ránt, 50-60 féle növényt ültetnek 
és takarítanak be. Az elmúlt majd 
két évized alatt óriási tudással és 
tapasztalattal gazdagodott. 
2014 óta működik bemutató gaz-
dasága Fülöpjakabon, ahová ha-
zai és külföldi gazdák, főiskolák, 
egyetemek diákjai érkeznek látni, 

tapasztalni, tanulni. Tudását erdé-
lyi körútjain is szívesen adja át az 
ottani gazdálkodóknak.
Az utóbbi időben ugrásszerűen 
megnőtt az érdeklődés az ökológiai 
termelés iránt: kertbarát- és nyug-
díjas klubok, különféle oktatási 

helyek hallgatói is ellátogatnak a 
Nemes család gazdaságába.  
A biogazda időről időre nagyot 
akar álmodni, mindig újabb és 
újabb kihívást keres. Most éppen a 
Pí-vizes technológia alkalmazását, 
gyakorlatba átültetését tűzte ki cé-
lul. A Pí-technológián alapuló eljá-
rást a XXI. század fő módszerének 
tartja, melynek elterjedése hozzá-
járulhat ahhoz, hogy az egyébként 
kimerülőfélben lévő talajok élete-
reje visszatérjen és gazdagodjon. 

Ha Pí-vízzel kezeljük a magot, a 
tavaszi előmunkálatoknál a talajt, 
valamint virágzása előtt a növényt, 
sokkal vitálisabb és magasabb 
beltartalmi értékekkel rendelkező 
termény kapunk, és szükségte-
lenné válik mindenféle vegyszer 
használata.
A közeljövő másik nagy terve: 
feldolgozott termékek, zöldség-
chipsek, szárított zöldségek, fűsze-
rek előállítása nagyüzemi mére-
tekben.

A Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Programja 
keretében talán van remény arra, 
hogy álmai valóra váljanak, és 
megépüljön egy Pí-technológiával 
termelt alapanyagokat és biozöld-
ségeket használó feldolgozóüzem 
Fülöpjakabon. Ennek célja az is, 
hogy a környék biogazdálkodása 
új lendületet vehessen és egyre 
nagyobb népszerűségre tehessen 
szert. Itthon és külföldön egyaránt.

Mátyás gazda
hitvallása  

Tisztelet az égieknek, szere-
tet az embereknek, fogadd el 
önmagad, és szolgáld a Föld-
anya élőlényeit. A szolgálatért 
cserébe kapsz tiszta táplálé-
kot, a tiszta tápláléktól tiszta 
gondolatot. Mert elfogadod 
önmagad, cserébe kapsz testi 
és lelki egészséget. Embertár-
saidtól szeretetért szeretetet, 
s az égiektől a tiszteletért böl-
csességet. Sok ember láthatja 
a célt, de csak a bölcs ember 
találja meg a hozzá vezető utat. 

A színvonalas gasztronómiai fesz-
tivált immáron hetedik alkalom-
mal rendezték meg, melyre csak a 
tradicionális termékeket felvonul-
tató erdélyi termelők és a testvér-
megyék kaptak meghívást. A nagy 
múltú történelmi város különleges 
eseményén több ezer látogató 
vett részt. A Bács-Kiskun megyei 
standon a Kamra-Túra Egyesület

gazdag kínálata méltón reprezen-
tálta a Homokhátság kiváló termé-
keit. Az érdeklődők megkóstolhat-
ták a tradicionális mangalicából 
és szürke marhából készült füstölt 
árukat, Molnárné Kárász Rita 
szörp különlegességeit, Börönténé 
Molnár Melinda homoktövis-
ből készült ivóleveit, Kissné Ké-
zér Edit natúr leveit. Hatalmas 

sikert arattak Nemes Mátyás 
biogazda zöldség szárítmányai. 
A vásárlátogatók megtapasztal-
hatták, milyen ízűek a fodros kel, 
fénygyökér, paprika, paradicsom, 
cékla aszalványok, Szombatiné 
Tóth Katalin mézei, valamint 
Gyöngyösi Sándor Európában 
is egyedülálló ganoderma gombá-
ból készült termékei. A standon 

bemutatásra kerültek még házi 
száraztészták és lekvárok is. A vá-
sár minden évben lehetőséget biz-
tosít térítésmentesen az idejében 
bejelentkező Bács-Kiskun megyei 
termelőknek a részvételre.
Látva a magyar termékek kinti 
népszerűségét, bízunk benne, 
hogy a vásáron való bemutatko-
zással megint csak tettünk azért, 
hogy Bács-Kiskun ízeit minél töb-
ben megismerjék és megszeressék. 

Bács-Kiskun
a mi megyénk!

2016 április 
elején a legnép-
szerűbb közös-
ségi portálon 
is megjelent a 
megye állan-
dó rovatokkal 

és naponta frissülő, gazdagodó 
tartalommal. Az önkormányzat 
csapata igyekszik a megye profi lját 
úgy összeállítani, hogy a megyeha-
táron innen és túl élő fi atal, vala-
mint idősebb korosztály számára 
is érdekes, fi gyelemfelkeltő és 
olvasmányos legyen. Fő cél, hogy 
haladva a kor követelményeivel 
ezen csatornán keresztül is nép-
szerűsítsük megyénk értékeit és 
vonzerejét, felébresszük és erősít-
sük az identitást, hogy látogatóink  
részesei lehessenek egy fejlődő és 
prosperáló megyének.

Elindult a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat 

Facebook oldala

facebook.com/
bacskiskunamimegyenk
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Ismét Erdélyben szűrtek a kecskeméti orvosok 

Hungarikum 
a bográcsban

Meghosszabbította együttműködését Hargita és Bács-Kiskun megye önkormányzata

Május 2. hetében immáron 10. alkalommal végeztek szűrővizsgálatot 
a Bács-Kiskun Megyei Kórház orvosai Erdélyben, Székelyvarságon. 
Idén 15 orvos utazott ki. Összesen 519 lakost érintett 
az 1710 vizsgálat. Az odaérkezők labor-, belgyógyászati-, 
EKG-, radiológiai-, bőrgyógyászati-, fül-orr-gégészeti-, 
reumatológiai-, nőgyógyászati-, gyermekgyógyászati-, sebészeti és 
neurológiai vizsgálatokon vehettek részt.

Idén első alkalommal hungarikumként 
főtt a bajai halászlé 1500 bográcsban július 
második szombatján Baja belvárosában. 
Az íze ettől még nem változott: a minőség a 
régi, csak a minősítés új.

A két megye elöljárói elfogad-
tak egy szándéknyilatkozatot az 
együttműködés meghosszabbítá-
sáról újabb 10 évre, mely egyben 
az egészségügyi szűrőprogram 
folytatását is jelenti.

Rideg László, a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés elnöke elmond-
ta: Varságon először a kecskeméti 
orvos csoporttal járt, s azóta az 
orvosok közül sokan visszatérő 

vendégek a településen a telepü-
lésen és a kecskemétiek java is 
vendégeskedett már ott. A baráti 
együttműködésnek köszönhetően 
egyre több erdélyi és magyar te-
lepülés alakít ki valóban gyümöl-

csöző testvérkapcsolatot. „Mindez 
sokat jelent nekünk. Ezt a kapcso-
latot folytatni kell, és folytatjuk 
is.”- jelentette ki a megyei elnök.
Svébis Mihály, a Bács-Kiskun 

Megyei Kórház főigazgatója beszá-
molt terveikről, miszerint egy új 
szűrőkamiont helyeznének üzem-
be az egészségügyi programban, 
amely egy nagyon modern, 16 sze-
lepes CT-vel rendelkezik.

Mócza György, a Bács-Kiskun 
Megyei Kórház Kalocsai Szent Ke-
reszt Kórház vezetője úgy nyilatko-
zott: ahogyan az elmúlt években, 
úgy ezúttal is minden kollágája 

önzetlenül, elhivatottan és szere-
tettel végezte a szűrővizsgálatokat.
Borboly Csaba köszöntőjében 
arról beszélt, hogy a testvértele-
pülési, testvérmegyei kapcsolatok-
nak számos pozitív hozadéka van a 
térségükben.
„Negyedszázaddal ezelőtt lelkese-
déssel töltött el mindannyiónkat 
az újbóli egymásra találás, és az 
együttműködési szándékot sok he-
lyen sikerült közös gondolkodásra, 
közös cselekvésre váltani.
E testvértelepülési, testvérmegyei 
szálak ott maradtak meg és élnek a 
mai napig, ahol sikerült tartalom-
mal megtölteni az újbóli egymásra 
találás lelkesedéséből létrejött 
kapcsolatot. Erre kiváló példa a 
Bács-Kiskun megyével létrejött 

testvéri együttműködés. Ennek 
egyik nagyon jelentős hozadéka a 
kecskeméti kórház munkatársai 
évenkénti Hargita megyei látoga-
tása”- mondta a hargitai önkor-
mányzat elnöke.
A szándéknyilatkozat aláírását 
követően Borboly Csaba emlék-
plakettet adott át Rideg Lászlónak, 
Svébis Mihálynak, MóczaGyörgy-
nek, továbbá azon Hargita me-
gyei intézmények jelen lévő 
képviselőinek, akik hozzájárultak 
az egészségügyi szűrőprogram 
megvalósításához: Tar Gyön- 
gyinek, a megyei közegészség-
ügyi igazgatóság, valamint Birta 
Mária, a csíkszeredai Louis Pas-
teur Egészségügyi Posztlíceum 
vezetőjének.

„Rohan az idő!” – állapította meg 
Fercsák Róbert polgármester a 
tűzgyújtást megelőző fogadáson. 
Arra utalt, hogy ismét eltelt egy 
év, ezúttal is a bajai halászlé hívta 
össze mindazokat, akiknek fontos 
Baja, fontosak a jó kapcsolatok.
A 21. Bajai Halfőző Fesztivál dí-
szvendége, a vajdasági Zombor 
éppen fél évszázada ápol testvér-
városi viszonyt Bajával. Fercsák 
Róbert felhívta a figyelmet: a 
határokon átnyúló kapcsolatok 
különösen fontosak a keresztény 

európai értékek megtartásában, 
erősítésében. „Igazán elégedettek 
lehetünk, hiszen minden évben 
valóságos világtalálkozónak adha-
tunk otthont, számos helyről több 
tízezren jönnek hozzánk ünnepelni 
a bajai halászlét.
Az utóbbi időszak eseményei bizo-
nyítják, hogy a halászlé és a labda-
rúgás összekovácsolja a nemzetet. 
Ha egy ügyért sokan rajonganak, 
az hatalmas erővel bír. Ahol értik 
egymás szavát, ott szeretet, béke 
és közösség jön létre. Ezekre pedig 

nagy szükségünk van” – mondta a 
polgármester. 
Elismerő szavakkal adózott 
a városnak Dušanka Golubović, 
a vajdasági Zombor polgármestere 
is, és örömét fejezte ki, hogy meg-
ismerhette Baját. Úgy vélekedett, 
Bajától sokat lehet tanulni infra-
strukturális fejlesztések terén, és 
szeretettel hívott mindenkit zom-
bori látogatásra.
„Baját csak szeretni lehet” – így 
kezdte pohárköszöntőjét a foga-
dáson Zsigó Róbert államtitkár, 

aki kiemelte: az idei az első év, 
amikor hungarikum fő több ezer 
bográcsban. 
A főtéri színpadon elhelyezett 
bogrács alatt hagyományos mó-
don mindig Baja egyik díszpolgára 
lobbantja fel a lángot: idén dr. 
Gál Zoltán kapta ezt a nemes 
feladatot. A négy napos fesztiválon 
mindenki megtalálhatta a saját 
ízvilágát és stílusát. A pop-rock 
együttesek mellett swing, jazz, 
mulatós és operett is színesítette 
a kulturális palettát.
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A diáksport adja meg az alapokat
Soha nem volt időszerűbb a sportról 
beszélni, mint az olimpia évében, 
a foci Eb friss élményeinek hatása alatt, 
melynek köszönhetően méltán kerültünk 
a figyelem fókuszába.

Végre történt valami, és közel 
fél évszázados Csipkerózsika-ál-
mából ébredve újra megmutatta 
tehetségét, képességét a magyar 
válogatott.  Ezek a fiúk kissrácként 
talán éppúgy a diáksport kötelé-
kein belül ismerkedtek a mozgás 
örömével, a versenyzés izgalmá-
val, mint azok a társaik, akik most 
Rióba készülnek, hogy legyőzzék 
a világot valamelyik sportágban. 
Megyénkből is több jeles spor-
toló képviseli hazánkat, akiket 
Galambné Ilike személyesen is 
jól ismer. A Bács-Kiskun Megyei 
Diák- és Szabadidősport Egyesü-
let tiszteletbeli elnöke, gyémánt-
diplomás pedagógus már három 
évtizede szervezi, lelkesíti a megye 
ifjúságának sportéletét. 
– A Magyar Diáksport Szövegség 
1987-ben alakult, még Czinege 
Lajos elnökölte, én középiskolai 
testnevelőként csatlakoztam a 
szervezethez – meséli a szak-
ember, akinek nevéhez rengeteg 
sportprogram, rendezvény fűző-
dik. – A Diákolimpia 1987-ben 
indult útjára. 
A szervezet az alap sportágakat ré-
szesíti előnyben. Az első versenyt 
1988-ban tartották Kecskeméten, 
akkor az ország egyik legmoder-
nebb uszodájában.
A megye első Diákolimpiai baj-
noka úszás sportágból került ki, 
rögtön ezen az első versenyen. Ő 
Balla Mihály, aki később első 
osztályú labdarúgóként folytat-
ta. Számos diákolimpiai bajnok 
szerepel az olimpiai keretben is. 
Kiemelném Hosszú Katinkát, aki 
hatodikos korában (2003-ban) 
nyert Diákolimpia országos dön-
tőt. A riói keret tagja még  Burián 
Kata és Földházi Dávid is. Ők 
mind ott lesznek Rióban hazánk 
színeiben, megyénket is képvisel-
ve. De nem mehetünk el szó nélkül 
Bajai Péter vívó, Csonka And-
rás asztaliteniszező mellett sem, 
akik szintén utaznak a mundiálra. 
Természetesen a szívünk ugyan-
úgy dobog a paraolimpikonokért, 
ha már leltárt készítünk. Boron-
kay Péter triatlonista és Suba 
Róbert kajak-kenusért szintén iz-
gulhatunk majd a világjátékokon. 

Óriási terület a megye diáksportja. 
Hogyan lehet összefogni, szervezni 
a működést? 

– Nem könnyű, de annál szebb fel-
adat, hiszen ez tehetségkutatás és 
tehetséggondozás is egyben. A cél, 
hogy az összes iskolát valamilyen 
módon elérjük. Ennek rendszere 
a körzeteinkre épül, ahol körzetfe-
lelőseinkre mindig számítva épít-
hetjük fel kapcsolatrendszerünket. 
Ők magasan kvalifikált testnevelő 
tanárok, akik társadalmi munká-
jukkal szervezik alapszintű ver-
senyeinket. Enélkül nem lehetne 
továbbjutni a megyei, majd később 

országos versenyeinkre, hiszen fel-
menő rendszerű versenyrendszer-
ről beszélünk. 
Sok verseny megyénkből indult 
(mezeifutás, Magyar Diáksport 
Nap, atlétika II. kcs, Kéttusa) és 
sok saját hagyománnyal rendel-
kezünk. Ezek közül kiemelkedik: 
a minden évben megrendezésre 
kerülő nagyszabású atlétikai vá-

logató, ahol igen komoly tehet-
ség-válogatás folyik. A diáksport 
szervezettsége biztosítja, hogy a 
legtehetségesebb tanulók jussanak 
a megyei versenyekre, az alapszin-
tű versenyek pedig a tömegsport 
és szabadidős sport rendszerének 
is megfelelnek. Megyei szinten 
rengeteg sportegyesület és sportis-
kola végez kiváló munkát akiknek 
a Diákolimpia versenyrendszere 
kiváló terepet biztosít. Szorosan 
együttműködünk a sportági szak-
szövetségekkel, akik versenye-
inkhez képzett versenybírókat és 
játékvezetőket biztosítanak.
A bajai Mogyi munkáját minden-
képpen kiemelném, hiszen nagyon 
fontos, hogy partnerekre találjunk. 
Baján igen elhivatott gárda bizto-
sítja a magyar versenysport után-
pótlását.  A mi rendszerünkben 
ugyanis minden sportág benne 
van, korcsoportonként, felmenő 
rendszerben versenyeznek. 

Milyenek a sportolási körülmé-
nyek a megyében? 

– Nem mondom, hogy kifogásta-
lan, de biztató. A TAO-s támoga-
tások nagyon sokat lendítettek a 
helyzeten, sok fejlesztéshez biz-
tosítottak anyagi hátteret. Persze 
van még feladat bőven, fel kellene 
zárkóztatni még igen sok telepü-
lést és sportágat. Biztató, hogy 
Kecskemét Város Önkormányzata 
a hírek szerint 2017-ben megépí-
ti az atlétikai centrumot állami 
támogatásból és önerőből, mely 
óriási lehetőség, hogy a jövőben 
országos versenyeket szervezzünk, 
rendezzünk. Hosszútávon ebből 
minden város profitálhat, hiszen 
több napos versenyekről beszé-
lünk. 
Sok esetben a működtetés és a 
fenntartás okoz gondot, a létesít-

mények meglennének, de felújí-
tásra szorulnak.
Az eredményeket tekintve atléti-
kából állunk a legrosszabbul, hi-
szen minden évben több országos 
bajnokot nevelnek testnevelőink, 
még sincs egy rekortán atlétikai 
pálya sem. 
A Magyar Diáksport Szövetség a 
diákolimpiák szervezésén túl szá-
mos pályázatot is nyert, mellyel 
segíti az ország iskoláit, a testne-
velés módszertani fejlesztését, fel-
mérési rendszereit, önkéntességi 
tevékenységeit. (NetFit, TESIM, 
Te iS…) Nemzetközi kapcsolatai-
val az európai hasonló szervezetek 
érdeklődését is felkeltette. Egyesü-
letünk is lehetőséget biztosít a kö-
zépiskolás diákok iskolai közössé-
gi szolgálatának teljesítésére. Elég 
sokrétű tehát a tevékenységünk.

Megyei szervezetünk több ezres 
tömeget mozgat meg.  Csak az ál-
talunk kezdeményezett mezei fu-
tásra több mint kétezren neveztek 
idén is, és már komoly hagyomány-
nyá vált a megye több településén.  
A megyei diáksportnap szervezése 
is tőlünk indult, ami igen népszerű 
és hasznos program, ettől a tanév-
től kezdve nemzetközi rendezvény-

nyé nőtte ki magát, csatlakozott az 
európai mozgás hetéhez (Now We 
Move, Move Week).  Lényege a kö-
vetkező: Minden évben kijelölünk 
egy napot, amikor minden iskolá-
ban két-három órát sportolnak a 
gyerekek. Reményeink szerint ez 
jövőre már nemzetközivé érik, és a 
világ minden országában lesz egy 
ilyen sportnap. Méltán lehetünk 
büszkék tehát erre a Bács megyei 
kezdeményezésre is. 

Mekkora apparátus irányítja 
ezt a munkát megyei szinten, és 
miből gazdálkodik a megyei diák-
sportszövetség? 

– Az egyesületet három fős el-
nökség irányítja, mi mindketten 
itt vagyunk Dóka András titkár 
kollégával, akivel elszántan visz-
szük a vállunkon a feladatokat. 
András az opreatív feladatokat és 
adminisztrációt végzi, én szakmai 
segítségnyújtást adok a rendezvé-
nyekkel, sportszakmai részekkel 
kapcsolatban.

Annak külön örülök, hogy szemé-
lyében igen ambiciózus, fiatal erő 
végzi a feladatokat.  Rengeteg ad-
minisztráció van, ki sem látszunk 
belőle.  A sportszervezés tevőleges 
részében pedig szerencsére part-
nereink az edzők, a pedagógusok. 
Erre főleg az országos döntőknél 
van szükség.  
A financiális hátteret teljes egé-
szében az országos szövetség adja 
a rendezvényeink szervezésé-
hez. Kapunk némi támogatást a 
Bács-Kiskun megyei önkormány-
zattól is, mellyel a működésün-
ket egészítjük ki. Az iskolák igen 
pozitívan állnak hozzánk, a fenn-
tartóváltások ellenére is. Régen a 
diáksport tagdíjt minden iskola 
felénk fizette, ez az állami fenn-
tartás miatt központi lett, csak az 
egyházi és alapítványi iskolák fize-
tik felénk a tanulónkénti 50 ft-os 
tagdíjat, melyből a versenyrende-
zés költségeit tudtuk biztosítani.  
A kisiskolák sportversenyében 
különösen az élen állunk, hiszen a 
200 fő alatti iskolák között például 
Nemesnádudvar a kézilabdában, 
Nyárlőrinc a futballban tavaly or-
szágos bajnok lett. Szinte minden-
kit kiemelhetnék valamiért, de a 
teljesség igénye nélkül említeném 
a Kecskeméti Széchenyivárosi 
Arany János Általános Iskolát, 
(országos második az általános 
iskolák között a tavalyi tanévben) 
sportágai: röplabda, torna, atlé-
tika. A Kiskunfélegyházi József 

Attila Általános Iskola atlétika csa-
patait. Évről évre bajnokok, idén 
új országos csúccsal! De mond-
hatom a Kecskeméti Kodály leány 
kosárlabda csapatait is, akik évről 
évre nyertek az elmút időszak-
ban. Sportágak közül a röplabda 
a legsikeresebb, idén nemzetközi 
iskolai versenyen a Kecskeméti 
Katona József Gimnázium lányai 
képviselik hazánkat. Kiskőrös 
szinte hőstetteket hajt végre több 
sportágban (idén labdarúgásban 
országos harmadik lett, ami több 
száz csapat közül igen jó erede-
mény), mint ahogyan a bácsalmá-
siak teljesítményét is ki kell emelni 
(torna, labdarúgás), hasonlóan a 
kecskeméti Széchenyi általános 
iskolát is.  Tavaly az országos pont-
versenyben a megyék közötti ver-
senyben dobogósok lettünk. 
Minden évben ünnepeljük az olim-
pikonjainkat, a legjeinket, tavaly 
115 diákolimpikont avattunk és 
köszöntöttünk, valamint búcsúz-
tattuk pályájukat nyugdíjba vonu-

lással elhagyó testnevelőinket is.
Terveik a jövőt illetően? 

– Legfőbb vágyunk, hogy az új is-
kolarendszer partner legyen, nagy 
hátrány lenne, ha vesztese lenne a 
diáksport az átszervezésnek.  Sze-
retnénk folytatni a megkezdett és 
szemmel láthatóan gyümölcsöző 
munkát, az iskolák versenyezte-
tését, a gyerekek sportolását, az 
utaztatást.  Bízunk abban, hogy a 
diáksport szövetség a financiális 
háttér biztosításában a segítsé-
günkre lesz. Úgy gondolom, hogy 
egy kiváló rendszert működtetünk 
és tartunk lendületben, nagy kár 
érné a magyar sporttársadalmat, 
az egészséges felnőtté válás folya-
matáról nem is beszélve, ha ez a 
szépen ívelő pálya lejtőre kerülne. 

Suba Róbert, kiskőrösi 
parakenus két aranyérmet 

szerezett a néhány hete 
véget ért moszkvai Eb-n

Boronkay Péter 
teljesítményével, még az 

épeknek is feladja a leckét

Hosszú Katinka, 
a 400 méteres női vegyesúszás 

világbajnoka, hazánk nagy 
reménysége a riói olimpián 

A kiskunhalasi Juhász Adél 
ugyan nem szerepel Rióban, 
eredményei mindenképpen 

olimpia érettek 
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Bács-Kiskun megye összes településén

Minden hónapban egy-egy járás költözik a Megyeháza elé egy napra

Új rendezvénysorozatot indított a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormány-
zat „Bács-Kiskun a mi megyénk” 
címmel. Egy éven át minden hó-
nap első péntekén bemutatkozik 
a megye egy-egy járása, felfedve 
természeti-, turisztikai- és tárgyi 
értékeit, hagyományait, házi, táj-
jellegű termékeit. Elsőként Bá-
csalmás járás mutatta meg magát 
a rendezvény fő célcsoportjának, 
a kecskeméti nagyközönségnek. 
Rideg László, a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés elnöke fontos-
nak tartja, hogy közkinccsé tegyük 
értékeinket. „Szívügyünk, hogy 
erősítsük a megye összetartó ere-
jét, melyhez ez az eseménysorozat 
is nagyban hozzájárul. Szeretnénk, 
ha a kecskeméti lakosok megis-
mernék megyénk sokszínűségét és 
megtapasztalnák, hogy át sem kell 
lépniük Bács-Kiskun határait, ha 
értékre és feledhetetlen élményre 
vágynak.” – mondta  bizakodva a 
megyei elnök. 
Dr. Havassy Sándor, a 
Bács-Kiskun Megyei Kormány-

hivatal igazgatója is elismerően 
nyilatkozott a kezdeményezésről 
és arról, hogy hazánk legnagyobb 
megyéje nem csak területét, de a 
benne található értékeit tekintve is 
a legnagyobb az országban.  
Tóth Árpád, Bácsalmás alpol-
gármestere röviden bemutatta a 
Megyeháza elé hozott bácsalmási 
kincseket.
A Bácsalmási járást bemutató, 
csokornyi ízelítő mottójaként csak 
annyit mondott: hűség, szorgalom 
és tehetség – ez, ami áthatja a 
megtekinthető és megkóstolható 
értékeket.
„A megyei értékek bemutatásánál 
vitathatatlanul ott a helyünk” – 
nyilatkozta Domján Gergely, a 
Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara 
elnöke. Komoly célkitűzése a me-
gyei önkormányzatnak és a kama-
rának egyaránt, hogy az emberek 
megismerjék, megszeressék és ke-
ressék a helyi termékeket, hiszen 
ezzel egy sokkal egészségesebb élet 
lehetőségét tudják maguknak és 
családjuknak megteremteni. „Fon-

tos és ezért dolgozunk nap mint 
nap, hogy a helyben termelt és 
előállított termékek a közétkezte-
tésben is jóval nagyobb szerephez 
jutnának, kiszorítva ezzel a távoli 
országokból érkező, bizonytalan 
eredetű és összetételű élelmiszere-
ket” – tette hozzá az elnök.
A Megyeháza előtt egész napos 
kóstoló és vásár fogadta az odalá-
togatókat.
Az érdeklődők a térségre jellemző, 
adalékanyag-mentes élelmiszere-
ket, gyümölcsleveket, zöldségkré-
meket, lekvárokat, savanyúságo-
kat, házisajt-különlegességeket, 
süteményeket kóstolhatták és 
vásárolhatták meg. Bemutatkozott 
a Madarasi pálinka, a járás kézmű-
vesei, s ízelítőt kaphatott a betérő 
vendég a térség természeti értéke-
iből, turisztikai látnivalóiból is élő 
bácskai zene kíséretében. 

A rendezvény júliusi eseményén 
Kiskunfélegyháza mutatkozott be 
a Megyeháza előtt.
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