
Mitől lesz boldog egy kenyér? 
Hogy mentette meg Jakab életét 
egy sérült ló? Milyen sötét titkot 
őriz a Csonkatorony?  Hogyan 
főzi Tóni bá’ az igazi szuszogót?

Valóságos cso-
davilág a 
Bács-Kis-
kun megyei 
szuperhő-
sök univer-
zuma: az 
e l m ú l t 
é v e k b e n 
mintegy 140 
történet szü-
letett olyan 
szereplőkkel, 
mint Tóbiás 
a kecske,  Bács 

apó, Kun paj- ti vagy 
éppen a Petőfit 
m e g i d é z ő 
Ludas Sanyi. 
A tündérek-
kel, táltosokkal, 

sárkányokkal 
és persze 

boszorká-
nyokkal 

s z í n e s í t e t t 
világ a megyei ön-
kormányzat iden-
titáserősítő kiadvá-

nyaiban és programjain 
köszön vissza: Meseföld és 
Legendás  út kötetek, tár-
sasjátékok, legendatér-
kép, rajzfilmek, megye-

napok, konferenciák…
Ezek a hősök a mi 

hőseink, tör-
téneteik a mi történe-

teink. Mindegyikük egy-egy 
megyei településhez kötődik, 
mesés, legendás formában tárva 
fel gyökereinket, dolgozva fel kö-
zös múltunkat – ezzel is erősítve 
a közösséghez tartozás érzését. 
Ismerje meg ön is a Bács-Kiskun 
megyei szuperhősök univerzu-
mát!

 S. I.
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Karácsonyi 
üzenet

A jelenlegi világhelyzet és a magyar 
társadalom állapota a legtöbbünk 
számára kevés örömre ad okot. Az 
elbizonytalanodás világában az em-
ber akaratlanul is kapaszkodókat 
keres. De ott marad a kétely: vajon 
rendeződhet-e ez a széteső világ, és 
van-e tényleges terápia a betegsége-
inkre? 

Református lelkészként nem te-
hetek mást, mint hitemből fakadóan 
arról írjak, ami a meggyőződésem. 
A karácsony ünnepének eredete Jé-
zus Krisztus születéséhez kötődik. 
A Római Birodalom egyik félreeső 
provinciájának egy jelentéktelen 
településén roppant szerény kö-
rülmények közé megszületik Jézus 
Krisztus. Sem hatalmi pozíció, sem 
rang, sem vagyon nem illette meg: a 
bölcsője jászol volt, a születési helye 
pedig egy istálló.

Jézus első látogatói között tartjuk 
számon a napkeleti bölcseket. Hatá-
rozott szándékkal és némi útbaiga-
zítás után megérkeztek Betlehembe. 
Meglátták a gyermeket, Máriát és 
Józsefet, és ahogy a Szentíró mondja, 
„nagy volt az örömük”. Találkoztak 
egy családdal, és megadatott nekik a 
beteljesülés. Némi kétellyel kérdez-
hetjük: ennyi? Igen, ennyi. A kará-
csony öröme ebben a felismerésben 
rejlik: Isten az ő fiában ebbe a valósá-
gos világba lép be; oda, ahol az álta-
lunk megélt nehézségek és kihívások 
között szeretnénk bizonyosságot. A 
karácsony öröme ez a hitbeli bizo-
nyosság. Istenünk az ő fiában velünk 
van. Ez nemcsak a bölcsek öröme, 
de a miénk is lehet a hitből fakadó-
an. Vallom, ez nemcsak az ünnepre 
elég, hanem a hétköznapok elhordo-
zásához is. Mert Pál apostollal együtt 
bízunk: „ha Isten velünk, kicsoda 
ellenünk?”.

Isten áldása töltse be karácsonyi 
ünnepünket!

 Bán Béla esperes
Bács-Kiskunsági 

Református Egyházmegye

Daróczi Csaba
Az ország egyik 
legváltozatosabb térsége 
a Kiskunság – mondja 
Daróczi Csaba, aki ismét 
az Év Természetfotósa lett.

Újabb hét év, újabb

100 milliárd forint: 

tovább fejlődik

Bács-Kiskun

A 2014–2020 közötti időszakban 100 milliárd forint feletti összegből szépültek településeink. Csak a TOP Plusz program-
ból minimum ugyanennyi fejlesztési forrás érkezik Bács-Kiskunba a következő években is. Fókuszban a versenyképesség 
javítása, a klímavédelem és a településfejlesztés, hogy Bács-Kiskun megye még élhetőbb legyen. Részletek a 3. oldalon

Mi az a QR-kód?
Az élet egyre több területén hasz-
náljuk napi szinten az úgynevezett 
QR-kódokat. A Bács Megyeháza 
oldalain is előszeretettel alkal-
mazzuk ezeket a kétdimenziós vo-
nalkódokat  a cikkek mellett. Így 
lehetővé válik, hogy olyan média-
tartalmakat – videókat, rajzfilme-
ket vagy akár bővebb táblázatokat 
– is megosszunk a kedves olvasó-
val, amelyek nem kompatibilisek a 
nyomtatott újsággal. Használatuk-
hoz elég egy okostelefon, és rajta 
egy QR-kód-olvasó alkalmazás.
Hogy egy példával éljünk, az aláb-
bi QR-kódot beolvasva Bács-Kis-
kun YouTube-csatornájára jutunk. 
Érdemes kipróbálni!

Megyei szuperhősök

melléklettel
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Egész Bács-Kiskun megye gaz-
dasági életére jelentős hatással 
lenne a Kiskunhalasra tervezett 
logisztikai központ megépítése. A 
tervek elkészültek, már tárgyalnak 
a lehetséges beruházókkal.   

A beruházás ötlete a Budapest–
Belgrád-vasútvonal felújítása kap-
csán merült fel, és a kiskunhala-
si önkormányzat már 2017-ben 
megrendelt egy tanulmányt, mely-
ből egyértelművé vált: egy itt meg-
épülő terminál Kecskeméttől dél-
re, Szekszárdtól Szegedig ki tudná 
szolgálni a dél-alföldi térséget. 

Fülöp Róbert polgármester 
kiemelte: az egész megye számára 
stratégiai fontosságú az egyre nö-
vekvő kamionforgalom csökkenté-
se is. A teherforgalom vasútvonal-
ra terelése nemcsak a fuvarozók 
számára költséghatékonyabb meg-

oldás, hanem a főutak mentén élők 
életminőségét is javítaná. 

„Tisztában vagyunk azzal, hogy 
Kelebiától Kiskőrösig több ponton 
is megvalósulhatna ez a logisztikai 
központ, azt gondoljuk ugyanak-
kor, hogy a legtöbb érv Kiskunhalas 
mellett szól. A tervezett M9-es autó-
pálya nyomvonalának a közelsége, 
illetve a büntetés-végrehajtási inté-
zet által biztosított olcsó munkaerő 
mellett említést érdemel, hogy már 
a logisztikai szakemberek képzése is 
elkezdődött a városban” – húzta alá 
a polgármester, hozzátéve, hogy 
egy határon átnyúló pályázatban 
a szerbiai oldalon érintett telepü-
lésekkel is elkezdték a közös gon-
dolkozást. 

A halasi terminál tervei már 
elkészültek. A legalább 10 milliárd 
forintos beruházás piaci alapon 
valósulna meg, amihez az önkor-

mányzat csak a területet biztosíta-
ná a város déli részén, a vasútvo-
nal keleti oldalán. Fülöp Róbert 
elmondta: van piaci érdeklődés a 
koncepció iránt, de az is elképzel-
hető, hogy ha nem lesz megálla-
podás belátható időn belül, akkor 
„állami beruházás keretében szúr-
ják le valahova a gombostűt”. 

Az optimális forgatókönyv sze-
rint a logisztikai központ alapkö-
vét 2024-ben lehetne letenni.

Sebestyén István

Épül az elkerülő 
út Soltvadkerten
Ünnepélyes keretek között tették 
le október végén az 53. sz. főút 
Soltvadkertet elkerülő szakaszának 
az alapkövét. A munkagépek már 
javában dolgoznak, az építkezés 
a tavaszi munkakezdést követően 
terv szerint, ütemezetten halad. 

Mosóczi László miniszteri tanács-
adó elmondta, hogy a beruházás-
ban Soltvadkert északi elkerülő 
szakaszán öt körforgalmú csomó-
pont, egy külön szintű vasúti ke-
resztezés, egy 0,8  km hosszú be-
kötőút és egy kerékpáros-aluljáró 
épül majd. A miniszteri tanácsadó 
arra is kitért, hogy a soltvadker-
tiek számára nemcsak biztonsá-
gosabbá válik a közlekedés – hi-
szen ma naponta mintegy 14 ezer 
jármű halad át a városon –, de a 
környezetszennyezés mértéke is 
jelentősen csökken. Hangsúlyozta, 
hogy a város lakói két-három éven 
belül hatalmas előrelépést tapasz-
talhatnak közlekedési lehetősége-
ikben, és ennek hatására idővel a 
helyi gazdaságban és a foglalkoz-
tatásban is. A projekt Bács-Kiskun 
megye egészére is hatással lesz, 
mert párhuzamosan történik az 
elkerülő út és a Budapest–Belg-
rád vasútvonal építése, amely több 
ponton is metszi az elkerülő utat. 
A mintegy 16 milliárd forintos be-
ruházás a tervek szerint már 2024. 
év végére elkészül, a vasútfejlesztés 
befejezését 2025 végére tervezik a 
szakemberek.  –sé– 

Összekapcsolják 
Paksot és Kalocsát

Paktum Plusz: segítség 
30 év alatt és 50 év felett

Újabb mérföldkőhöz érkeztek a 
Kalocsa–Paks Duna-híd kivitelezé-
si munkálatai. A beruházás legké-
sőbb 2024 közepére megvalósul. 

A paksi, illetve a kalocsai ol-
dal között a teljes összeköttetés 
várhatóan 2023 végére létrejön 
– tájékoztatott a legújabb Du-
na-híd kivitelezési munkálatairól 
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesz-
tő (NIF) Zrt. A teljes beruházás 
várhatóan 2024 közepére megva-
lósul. Az új átkelő gazdasági, köz-
lekedési és turisztikai jelentőségét 
növeli, hogy a híd nemcsak össze-
kapcsolja a két oldalt, hanem köz-
vetlen rácsatlakozást biztosít az 
M6-os autópályára is. A két tér-

ség közötti kapcsolat lehetőséget 
teremt arra, hogy a folyamatban 
lévő Paks II. atomerőmű-bővíté-
si beruházás logisztikai és mun-
kaerővel történő kiszolgálásába a 
Bács-Kiskun megyei oldalon lévő 
vállalkozások és az itt élők is haté-
konyan bekapcsolódjanak. 

A Kalocsa–Paks Duna-híd ki-
vitelezése tavaly február óta zajlik. 
A bal ártéri hídszerkezet (kalocsai 
oldal) 2022. szeptember végén 
a végleges helyére került. A jobb 
ártéri hídszerkezet (paksi oldal) 
szerelése folyamatosan zajlik. A 
440 méter hosszú mederhíd alé-
pítményei elkészültek, ezzel újabb 
jelentős mérföldkövéhez érkezett 
a beruházás. Zsiga Ferenc

A háború és a klímaválság által 
meghatározott gazdasági környe-
zethez való alkalmazkodást is segí-
ti a „Bács-Kiskun megyei Paktum 
Plusz” foglalkoztatási program. Az 
együttműködés aláírására no-
vemberben, a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat polgármesteri 
fórumán került sor, a kecskeméti 
Megyeházán.     

„Bár a megyei munkanélküliségi 
mutató tartósan 5 százalék alatt 
van, kiemelt feladat a 30 év feletti, 
gazdaságilag nem aktív fiatalok, 
illetve az 50 év feletti regisztrált ál-
láskeresők bevonása a munkaerőpi-
acra” – fogalmazott Papp Viktor, 
a Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzati Hivatal irodavezetője, 
ismertetve a „Bács-Kiskun megyei 
Paktum Plusz” néven folytatódó 

foglalkoztatási és gazdaságfejlesz-
tési együttműködést. A program 
keretében bő öt éven keresztül 
képzésekkel, támogatásokkal segí-
tik a megyei foglalkoztatás bővülé-
sét, a vállalkozóvá válást, illetve a 
háború és a klímaválság által meg-
határozott gazdasági környezethez 
való alkalmazkodást. Ennek során 
építenek a korábbi megyei pak-
tum tapasztalataira, amely egyéb-
ként jelentősen hozzájárult ahhoz, 
hogy a 2016-ban még több mint 8 
százalékos megyei munkanélküli-
ség csaknem felére esett vissza. A 
paktumszervezeti nyitódokumen-
tumot Rideg László, a Bács-Kis-
kun Megyei Önkormányzat elnö-
ke, illetve dr. Zombor Attila, a 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhi-
vatal főigazgatója írta alá. 

S. I.

Gigantikus fejlesztés pörgetheti fel a megye gazdaságát
Vasútépítés: már elkészültek a kiskunhalasi logisztikai központ tervei

Vasútépítés számokban
• Újonnan épül 341 vágánykilométer.

• Több mint 140 kilométeren

• 160 km/óra lesz az engedélyezett sebesség.

• Öt új állomásépület és 59 ezer négyzetméter magas peron épül. 

• 177 ezer négyzetméter zajvédő falat húznak fel.

• Az állomásokon a tehervonati fogadóvágányok 750 méter hosszú 

vonatok közlekedtetésére lesznek alkalmasak. 

A vasúté a jövő
A 140  éves Budapest–Belgrád vasútvonal a leginkább elavult vasúti 
szakasz Európában, miközben kulcsszerepe lenne nemcsak a konti-
nens áruszállításában, hanem Nyugat-Balkán uniós integrációjában is 
– mondta Firbás György logisztikai szakértő az Interreg–IPA Határon 
Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósult konferenci-
án Kiskunhalason.

A szakértő hangsúlyozta: nemcsak Szerbia és Magyarország, ha-
nem az egész Európai Unió érdekét is szolgálja, hogy a Budapest–Bel-
grád-vasútvonal megújuljon, hiszen ez része annak a korridornak, 
amelyik a görög és montenegrói kikötőket összeköti a Baltikummal. A 
személyközlekedés felgyorsulásával, a közúti teherforgalom átirányí-
tásával és a logisztikai lehetőségek kihasználásával Magyarország és 
azon belül Bács-Kiskun megye is nyertese lesz a beruházásnak.

 FOTÓ: SZILÁGYI PÁL

 FOTÓ: SEBESTYÉN ISTVÁN

 FOTÓ: ZSIGA FERENC
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Januártól új név: 
Bács-Kiskun vármegye
Az Alaptörvény módosítása ér-
telmében 2023. január 1-jétől az 
ország alapvető területi tagozó-
dásának részét képező „megye” 
mint területi egység megnevezé-
se „vármegye” lesz. Ezzel össze-
függésben a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése no-
vember végén döntött a vármegye 
címeréről, pecsétjéről, zászlajáról, 
használatuk rendjéről, valamint 
a „Bács-Kiskun vármegye” név 
használatáról szóló új önkormány-
zati rendelet megalkotásáról. 

Stabil költségvetés
A képviselők elfogadták a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormány-
zat 2023. évi költségvetéséről szó-
ló önkormányzati rendeletet. A 
költségvetés – az emelkedő rezsi-
árak ellenére – biztosítja az ön-
kormányzat stabil gazdálkodását a 
következő évben.

Erősödő
megyei identitás
Három identitáserősító projekt 
is folyamatban van Bács-Kiskun 
megyében. „Az Érték – Élmény – 
Egészség megjelenítése közösségi 
programokban” projekt kereté-
ben idén a Meseföld élménybusz 
47 helyszínen járt; 4500 példány-
ban elkészült a Legendás út című 
könyv 50 megyei vonatkozású tör-
ténettel; 15.000 példányban meg-
jelent a megye legendatérképe, és 
megszületett két társasjáték is.
A „Bács-Kiskun boldoggá tesz” 
projekt részeként 2022-ben töb-
bek között elkészült két rajzfilm is, 
amelyek forgatókönyvének alapját 
a Meseföld című mesekönyv törté-
netei adták. Sőt létrejött egy ruha-
kollekció is, mely a megye jelleg-
zetes motívumait mutatja be a mai 
kor igényeinek megfelelő ruhákon.
Az „ITTHON MARADUNK” 
című projektben óvodai foglalko-
zásokat és identitástáborokat szer-
veztek ebben az évben, valamint 
megtörtént a megyei tévéhálózat 
kialakításához szükséges digitális 
háttér eszközeinek beszerzése, to-
vábbá 2023 elejére megújul a www.
bacskiskun.hu weboldal.

Zsana: csapadékvíz-
tároló épül
A zsanai csapadékvíz-gazdálkodási 
rendszer kialakítását célzó projekt 
megvalósítására mintegy 44 millió 
forint többlettámogatás érkezett a 
megye által koordinált TOP-for-
rásból. Így összesen több mint 300 
millió forintos keretből épülhet 
meg a településen egy közel 13 ezer 
köbméteres tározó a hozzá tarto-
zó csapadékvízgyűjtő rendszerrel. 
A beruházásnak köszönhetően a 
belvízproblémákkal érintett ingat-
lanokat megóvják a villámárvizek 
hatásaitól. Ugyanis a korábbi szik-
kasztó jellegű árkok feltöltődtek, és 
nem biztosították az esővíz meg-
felelő levonulását, ezzel sok kárt 
okoztak több ingatlanban is.

Tisztább, nagyobb, jobb
Elkezdődött a csengődi szennyvíztisztító telep bővítése

AKTUÁLIS

Három település szennyvízkezelé-
sét oldja meg hosszú távra, és a 
környezetvédelmi szempontoknak 
is jobban megfelel a megújuló 
szennyvíztisztító telep Csengődön. 

„A kapacitásproblémák mellett 
csúcsidőszakban a környezetvédel-
mi határértékeket sem sikerült biz-
tosítani a jelenlegi szennyvíztele-
pen, amely Csengőd mellett Tabdit 
és Akasztót is kiszolgálja. Az elmúlt 
hetekben kezdődött fejlesztés révén 
mindkét probléma megoldódik” 
– mondta Pivarcsi  Csaba, Csen-
gőd polgármestere. A Környezeti 
és Energiahatékonysági Opera-
tív Program (KEHOP) finanszí-

rozásával a 2,1  milliárd forintos 
beruházás keretében a jelenlegi 
telep mellett egy új, eleven iszapos 
biológiai technológiával működő 
szennyvíztisztító létesül. A beru-
házás alapkövét november végén 
tették le.  

A műtárgyépítés előtt szüksé-
ges a talaj megerősítése is, amit a 
kivitelező 1200  kavicscölöp elhe-
lyezésével old meg. 

A csengődi szennyvíztelep fej-
lesztése mellett a KEHOP-projekt 
Szeremle település szennyvízte-
lep-fejlesztését, valamint csator-
nahálózat-építését is magában 
foglalja. 
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Fejlődő falu
A szennyvízberuházás mellett szá-
mos más területen is fejlődik a 2000 
lelket számláló Csengőd. Pivarcsi 
Csaba polgármester elmondta: egy 
300 millió forintos TOP-projekt 
keretében megkezdődött az ön-
kormányzati konyha felújítása és 
a konyhatechnológia fejlesztése. A 
TOP Plusz program keretében pe-
dig lehetőség nyílik a polgármesteri 
hivatal és a művelődési ház épület-
energetikai korszerűsítésére.  

„A Magyar Falu Programnak kö-
szönhetően elkészült az új községi ját-
szóterünk, továbbá a falu főutcájának 
jó része is új aszfaltburkolatot kapott, 
valamint belügyminisztériumi forrás-
ból két másik utcát is sikerült leaszfal-
toznunk. Ezeken kívül zajlik az orvosi 
rendelő teljes belső felújítása, illetve 
egy új ravatalozó építése is” – húzta 
alá a polgármester. 

TÖBB MINT 100 MILLIÁRD FORINT ÉRKEZIK HÉT ÉV ALATT

A szükséges plusz: tovább fejlődik Bács-Kiskun
Csak a TOP Plusz programból több 
mint 100 milliárd forint fejlesztési 
forrás érkezik Bács-Kiskunba a 
következő években. Fókuszban a 
versenyképesség javítása, a klíma-
védelem és a településfejlesztés, 
hogy Bács-Kiskun megye még 
élhetőbb legyen.   

Eltelt hét év és több mint 113 mil-
liárd forint támogatás jutott 774 
támogatott projektre, melyekből 
mind a 119 megyei településre ér-
kezett forrás – ezek a fő számai a 
2014–2020-as Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program-
nak (TOP) Bács-Kiskun megyé-
ben. A túlnyomórészt a megyei 
önkormányzat közreműködésével 
megvalósuló beruházások egy 
része még folyamatban van, mi-
közben az önkormányzatok már 
a következő hét év fejlesztési ke-
retéből is nyernek el támogatáso-
kat. Az új, TOP Plusz néven futó 
programban – lapunk zárásáig 
– mintegy 20 milliárd forintról 
született döntés, és a 2021–2027 
közötti ciklusban összesen több 
mint százmilliárd forint érkezik 
majd településfejlesztésre. Erről 
a megyei polgármesteri fórumon 
Oláh Gábor, a területfejlesztési 
programok végrehajtásáért fele-
lős helyettes államtitkár beszélt, 
aki azt is kiemelte, hogy az előző 
hét évben Bács-Kiskun kifejezet-
ten jól teljesített a támogatások 
felhasználásában, köszönhetően 
a megyei önkormányzat és a tele-
pülések példaértékű együttműkö-
désének. 

A TOP Plusz forrásait többek 

között a helyi gazdaság fejlesztésé-
re, 4-es és 5-ös számjegyű utak fel-
újítására, kerékpárutak építésére, 
városfejlesztésre, energetikai beru-
házásokra lehet majd felhasználni. 
A megyei önkormányzat által ko-
ordinált beruházásoknál az alapelv 
ugyanaz, mint az előző években 
volt. „Szeretnénk, hogy mind a 119 
településre jusson támogatás, és 
olyan projektek valósuljanak meg, 

amelyek az ott élők számára igazán 
fontosak. Célunk, hogy az életmi-
nőséget tovább növeljük Bács-Kis-
kunban” – hangsúlyozta Rideg 
László, a Bács-Kiskun Megyei Ön-
kormányzat elnöke. Megjegyezte, 
hogy a TOP Pluszban is biztosít-
ják a szakmai segítséget minden 
önkormányzatnak. A részletekről 
már egyeztettek a megye polgár-
mestereivel. S. I.

A TOP Pluszon túl
„A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközből 6000 
milliárd forintnyi összeg érkezhet Magyarországra 
2026-ig, az Európai Regionális Fejlesztési alapból, és 
az Európai Szociális Alapból évi 1500 milliárd forintra 
számítunk. Amennyiben a háború lezáródik végre és 
a világgazdasági helyzet lehetővé teszi, majdnem any-
nyi hazai forrást is mellé tudunk tenni, mint amennyit 
az uniótól kapunk. Nagyon komoly fejlesztési időszak 
előtt állunk” – hangsúlyozta Bányai Gábor, a Dél-al-
földi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért 

felelős kormánybiztos a megyei polgármesteri talál-
kozón. A régióban és a megyében a legfontosabb fej-
lesztések közé tartozik a Homokhátság vízutánpótlá-
sa (az év végére elkészülnek az északi részek tervei); a 
Belgrád–Budapest-vasútvonal felújítása; a Paks–Ka-
locsa-híd kivitelezése, valamint az M8-as és az M9-es 
autópálya megépítése. Bányai Gábor külön kiemelte 
az energetikai fejlesztések szükségességét: a régióban 
a geotermikus energiára alapozva akár annyi elekt-
romosáram-mennyiséget lehetne megtermelni, mint 
amennyit jelenleg a Paksi Atomerőmű állít elő.

Településvezetők tanácskoztak a november végén megrendezett megyei 
polgármesteri fórumon. Minden településre jut támogatás.

A rezsicsökkentéstől 
a helyi piacokig
Az eddig megítélt pályázatokat 
áttekintve kitűnik: a következő 
években számos önkormányza-
ti hivatal – és más intézmények 
– energetikai korszerűsítésére 
eddig mintegy 3 milliárd forint 
támogatást nyertek el az ön-
kormányzatok. A települések 
fejlesztése is nagy hangsúlyt 
kap, erre eddig csaknem 7 mil-
liárd forint áll rendelkezésre. A 
projektekben szerepel például 
közösségi terek, kerékpárutak, 
játszóterek építése, fejlesztése, 
városrehabilitáció, de lesz forrás 
a csapadékelvezetés fejlesztésére 
is. Szintén hangsúlyos irány a 
helyi piacok felújítása, építése – 
körülbelül egymilliárd forintból.

A további pályázati forrá-
sokról és a részletekről itt tájé-
kozódhat:

 FOTÓ: SEBESTYÉN ISTVÁN

 FOTÓ: FACEBOOK/FONT SÁNDOR

Átadták a Prima-díjakat
November végén 17. alkalommal adták 
át a megyei Prima-díjakat a kecskeméti 
Four Points by Sheraton Hotelben rende-
zett gálaesten. A 10 kategóriában induló 
jelöltek közül ezúttal Katkics Tamás okle-
veles építészmérnök, B. Zeikfalvy Anna 
grafikusművész és Grosán Pál atléta vi-
hették haza az elismeréseket.

A Közönségdíjat az idén dr. Kelemen 
Edit csecsemő- és gyermekgyógyász 
főorvos asszony kapta, aki a mintegy 
5000 begyűjtött szavazatával rekordot 

döntött az eddigi Prima közönségsza-
vazások történetében Bács-Kiskun me-
gyében. A Bács-Kiskun megyei VOSZ 
elnöksége ezen felül Prima Különdíjat 
adományozott Dratsay Ákos fuvolamű-
vésznek, a magyar zeneművészet kate-
gória győztesének.

Az est folyamán levetítették a megyei 
önkormányzat által a Petőfi 200 emlékév 
keretében készített, A hegyek közt című 
videóklipet is.

 S. I.
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Hogyan menthetjük 
meg a Földet?

Akár a gáztól való teljes függet-
lenség is elérhető azzal a tech-
nológiával, amelyet a mélykúti 
önkormányzat alkalmaz már több 
intézményben is. Az ehhez szüksé-
ges biomassza a települési zöld-
hulladékból bőven előteremthető.

„Jelenleg a könyvtárat, az iskolát és 
az egyik óvodánkat fűtjük biomasz-
szával. Magunk is meglepődtünk, 
hogy helyben ennyi zöldhulladék 
összegyűjthető: két télre elegen-
dő fűtőanyaggal rendelkezünk” – 
mondja Kovács Tamás, Mélykút 
polgármestere. A településen nem 

a gázáremelkedés kapcsán kezd-
tek gondolkozni fűtési alternatí-
vákban, hanem tíz évvel ezelőtt, 
a Belügyminisztérium Start köz-
munkaprogramjának keretében 
állították üzembe az első biomasz-
szakazánt. A koncepció egyértel-
mű volt: ha a települési zöldhul-
ladékot összegyűjtik és mulcsként 
felhasználják, akkor minimalizál-
ható a fűtésköltség. A gyakorlat 
igazolta az elméletet, így a követ-
kező években folyamatosan bőví-
tették a rendszert. 

„A közterekről és a gazdáktól 
begyűjtött anyag mellett a lakosság 

is leadhatja a zöldhulladékot – és 
szerencsére sokan élnek is ezzel a 
lehetőséggel. A mulcsot nem ma-
nipuláljuk, tehát nem lesz belőle 
például pellet, mivel így is tökéle-
tesen használható” – magyarázta 
a polgármester, hozzátéve, hogy 
igény esetén a lakosság számára is 
állítanak elő magánfelhasználásra 
mulcsot saját anyagból. 

A biomasszával fűtött intézmé-
nyekben eddig részben használtak 
ugyan gázt – hétvégén például au-
tomatikusan átkapcsolt a rendszer 
–, a terv azonban az, hogy a gázka-
zánoknak a jövőben ne kelljen be-
kapcsolniuk, vagy csak minimális 
időre.  

 „A jelenlegi 60-70 tonnás éves 
fogyasztást és a tartalékokat figye-
lembe véve tervezzük az idősek 
otthona, a községháza és a másik 
óvodánk átállítását is a biomasszá-
ra. Igaz, hogy erre most nincs kor-
mányzati támogatás, de a jelenlegi 
energiaárak mellett gyorsan meg-
térül az önerőből finanszírozott be-
ruházás is” – hangsúlyozta Kovács 
Tamás polgármester.

S. I.

JÓ GYAKORLAT MÉLYKÚTON: BIOMASSZÁVAL FŰTÖTT INTÉZMÉNYEK

Rezsicsökkentés okosban
Szennyvíztisztítás természetközeli módon
Bugacpusztaháza összes háztar-
tásába egyedi, természetközeli 
szennyvíztisztítót telepítenek. A 
projekt előzményeként 2019-ben 
a bugacpusztaházi polgármeste-
ri hivatal udvarában épült meg 
hasonló, biológiai elven működő 
rendszer, amely vegyszer és ko-
molyabb gépészet felhasználása 
nélkül, szaghatásoktól mentesen 
tisztítja a szennyvizet. Már akkor 

szó volt róla, hogy a Duna–Tisza 
Közi Homokhátsági Térségi Fej-
lesztési Tanács projektjének foly-
tatása is lesz: a szennyvíztisztító 

kisebb verzióját a település min-
den háztartásában telepítik majd. 

Mint Kerekes László Zoltán 
polgármester elmondta, a Vidék-
fejlesztési Programból elnyert 300 
millió forintos támogatásnak kö-
szönhetően erre most sor kerül-
het: a már elkezdődött beruházás 
2023 júniusára fejeződik be. Az 
önkormányzat tízszázalékos önré-
sze mellett a 95 háztartás ingyen 

kaphatja meg a szennyvíztisztítót, 
amely a vízvisszatartásban és az 
aszály elleni küzdelemben is fon-
tos segítség.  S. I.

A II. Csatári Bálint-konferencia 
nívós szakmai tartalmat kapott 
idén is. A Megyeháza dísztermé-
ben októberben rendezett szakmai 
napon adták át a tavaly alapított 
Csatári Bálint-díjakat.

Az Alföld kutatása, a tanyavilág, 
a Homokhátság megmentése, 
vízmegtartása terén vi-
tathatatlan érdemeket 
magáénak tudó szak-
ember emléke előtt 
tisztelegve született a 
díj a jövő szakem-
berei számára. A 
Duna–Tisza Közi 
Homokhátsági Tér-
ségi Fejlesztési Tanács olyan 
fiatalok előtt nyitotta meg a lehe-
tőséget, akik diplomamunkájuk 
témájaként a tanyavilág megmen-
tése, a klímaváltozás, a Homokhát-
ság vízmegtartásának megoldási 
kérdéseire keresik a választ. Több 
fiatal nyújtott be igen értékes és 
különleges pályamunkát, közülük 
mindegyik tartalmaz a lehetséges 
megoldásokba beépíthető, hasz-
nosítható javaslatokat, elképzelé-
seket. A Tanács oklevéllel ismerte 
el és pénzjutalomban részesített 
három diplomamunkát. 

A legjobb pályamunkát a Sze-
gedi Tudományegyetem Termé-
szettudományi és Informatikai 
Kar Geoinformatikai, Természet- 
és Környezetföldrajzi Tanszékének 
pályázója, Konc Klementina ké-
szítette. „A talaj szerepe az aszály 
súlyosságában a Duna–Tisza kö-
zén” címmel mélyreható, széles 
körű kutatásokat végezve, mely 
beépíthető a probléma megoldá-
sába. 

Második helyre sorolták a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Víztudományi Karán végzett Hor-
váth Csongor pályamunkáját, aki 
a Vízellátás-csatornázás speciali-
zációt választotta, és a „Lakossági 
csapadék-infrastruktúra fejlesztése 
az esővíz helyben történő gyűjté-
sével és hasznosításával” címmel 

kutatott igen eredmé-
nyesen.

Harmadik díjat 
kapott Sánta Barba-
ra, az SZTE Termé-

szettudományi és 
Informatikai Kara 
pályázója. „A Duna 

Solt és Harta közötti 
szakaszán található szigetek 

fejlődése dendrológiai vizsgálatok 
alapján” című dolgozatában a fo-
lyó és a növényzet kapcsolatrend-
szerét kutatja.  

Megható pillanata volt a díj-
átadó ünnepségnek, amikor Csa-
tári Bálint leánya, dr. Csatári 
Eszter az édesapja könyvespolcá-
ról hozott könyvekkel ajándékoz-
ta meg a fiatalokat. A jelenlévők 
értékes előadásokat hallhattak a 
klímaváltozásról, az emberiséget 
terhelő felelősségről, a szemlélet-
váltás fontosságáról és sürgőssé-
géről. Több előadó kimondta: a 
klímaváltozás okozója az ember 
maga, és ha azonnal nem változta-
tunk életmódot, stratégiát, szem-
léletet, akkor két évtized múlva 
már nem beszélhetünk arról, hogy 
miként mentjük meg a Földet az 
utókornak. S. É.

Az elmúlt években 774 település-
fejlesztési projekt valósult meg 
Bács-Kiskun megyében, és mind a 
119 településre jutott beruházás. A 
legújabb fejlesztés a Császártöltési 
Polgármesteri Hivatal energetikai 
felújítása volt – ezt a Miniszterel-
nökséget vezető miniszter adta át 
novemberben.

Császártöltésen korábban már fel-
újították az óvodát, az iskola kony-
háját, a sportcsarnokot, a tájházat, 
az uszodát és a könyvtárat. Most a 
polgármesteri hivatal energetikai 
felújítása következett, amelynek 
során az épület új tetőszerkezetet, 
új nyílászárókat, külső hőszigete-
lést kapott. Emellett fűtéskorsze-

rűsítés történt, és nap elemeket is 
telepítettek az épületre. Mindezt 
a megyei önkormányzat által ko-
ordinált Terület- és Településfej-
lesztési Program (TOP) keretében, 
120 millió forintból finanszírozták 
– fogalmazott Takácsné Stalter 
Judit polgármester.

A beruházást Gulyás Gergely, 
Miniszterelnökséget vezető mi-
niszter adta át, aki hangsúlyozta: 
„ha a helyi közösségek megma-
radnak, megerősödnek, akkor az 
ország is erős lesz”. Hozzátette: ha 
nincs infrastrukturális lemaradás, 
akkor vidékén jobb élni, mint egy 
nagyvárosban. 

Az eseményen Rideg László, a 
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés el-

nöke elmondta: az elmúlt években 
774 terület- és településfejleszté-
si projektet bonyolítottak le, és a 
megyében mind a 119 településre 
jutott beruházás. Hozzátette: a fej-
lesztések folytatódnak. Császártöl-
tésen például tovább építik a ke-
rékpárutat déli irányba, Hajósig, és 
tervezik a másik irányba, Kecelig 
tartó szakasz megvalósítását is.  

Bányai Gábor, a térség orszá g-
gyűlési képviselője az ünnepségen 
kiemelte: Császártöltés  „mindig 
takarékosan bánt a forrásaival, ép-
pen ezért itt nem autópályákban és 
felhőkarcolókban gondolkodnak”, 
hanem a település közel 300 éves 
magyar és sváb kultúráját akarják 
megőrizni.  S. I.

ÚJABB TOP-OS BERUHÁZÁS CSÁSZÁRTÖLTÉSEN

Takarékosabb lett a községháza
 FOTÓ: SEBESTYÉN ISTVÁN

 FOTÓK: KEREKES LÁSZLÓ ZOLTÁN

 FOTÓ: POLGÁRMESTERI HIVATAL, MÉLYKÚT
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Megyei körkép a fürdők 
téli nyitvatartásáról

A fürdőzés szerelmesei megyénk-
ben télen is otthon érezhetik ma-
gukat, hiszen számos termál- és 
gyógyfürdő várja a kikapcsolódni 
vágyókat. Az energiaárak emelke-
dése miatt azonban több helyen 
megváltozott a nyitvatartásuk.

A Halasthermál Gyógyfürdő 
nyitvatartása nem változik, csu-
pán a szauna használatát korlá-
tozzák. A halasi fürdőben már 
évekkel ezelőtt elkezdték csök-
kenteni az energiafelhasználást 
részben a termálvizes fűtéssel – 
mondja Hugyecz Sándor, a Halas-
thermál Kft. ügyvezető igazgatója. 
A fürdőt 6 és 21 óra között vehetik 
igénybe a látogatók, sőt pénteken 
és szombaton éjszakai fürdőzésre 
is van lehetőség 20:30-tól.

A kiskunmajsai Jonathermál 
Gyógy- és Élményfürdőben is a 
megszokott nyitvatartás szerint 
várják a vendégeket: mindennap 
9-től 19 óráig. „A nehezebb helyzet 
ellenére úgy döntöttünk, hogy to-
vábbra is igénybe vehető valameny-
nyi szolgáltatásunk, és megtartjuk a 
népszerű péntek-szombati éjszakai 
fürdőket is” – hangsúlyozta Juhász 
Sándor fürdővezető.

A lakiteleki Gabriella Gyógy- 
és Strandfürdő október 3. és ápri-
lis 30. között a téli nyitvatartás sze-
rint üzemel. A fürdőbe 10 és 19 óra 
között várják a látogatókat. A sza-
unavilág-részleget október 3-ától 
azonban csak szerdától vasárnapig 
látogathatják, 10 és 19 óra között.

A ballószögi Aranykor Well-
ness- és Termálfürdő nyitvatar-
tása szintén változott. A honlapju-
kon közzétett információ alapján 
keddtől csütörtökig 10-től 19 órá-
ig, pénteken 10-től 24 óráig, szom-
baton és vasárnap 10 és 20 óra kö-
zött várják a fürdőzőket.

A Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő 
november 5-én az őszi karbantar-
tási munkálatok után újra megnyi-
totta kapuit. Mindennap 8-tól 20 
óráig várják a vendégeket – tájé-
koztattak a gyógyfürdő honlapján.

A tiszakécskei Barack Ther-
mal Resort nyitvatartása változat-
lan. A gyógy- és élményfürdőrész-
leg vasárnaptól csütörtökig 9 és 20 
óra között, pénteken és szombaton 
9-től 22 óráig látogatható. A szau-
navilág vasárnaptól csütörtökig 10 
óra és 19:45 között, pénteken és 
szombaton 10:00–21:45 között tart 
nyitva. 

Tiszakécskén a Kerekdombi 
Termálfürdő október 1-jétől csak 
a meghirdetett szaunaprogramok 
alkalmával tart nyitva – olvasható 
a fürdő honlapján, ahol a szauna-
programok időpontját is közzéte-
szik.

A Kecskeméti Fürdőbe min-
dennap 6:00 és 20:30 között vár-
ják a vendégeket. A szaunavilág 
szolgáltatásai hétfőtől csütörtökig 
14-től 20:30-ig vehetők igénybe, 
péntektől vasárnapig 10 órától 
20:30-ig várják a szaunázni vá-
gyókat. A Kecskeméti Fürdőben 
az éjszakai fürdőzések elmaradnak 
– olvasható a fürdő Facebook-ol-
dalán.

A Félegyházi Termál Parkfür-
dőben december 31-ig csökkentett 
nyitvatartással várják a látogató-
kat – mondta Kelemen József, a 
Félegyházi Termál Parkfürdő ve-
zetője. A gőzkabin-szolgáltatást 
jelenleg nem lehet igénybe venni, 
és a szauna is csak hétvégén hasz-
nálható. A fürdő 2023. január 1. és 
május 31. között zárva tart. Addig 
hétfőtől csütörtökig 6-tól 18 óráig, 
pénteken 6 és 20 óra között, szom-
baton és vasárnap 9-től 20 óráig 
várják a vendégeket.

A Kalocsai Csajda Gyógyfür-
dő és Uszoda már október 17-én 
bezárta kapuit a téli időszakra. A 
gyógyászati részleg fűtési rendsze-
rének tervezett átalakítási lehető-
ségeit most vizsgálják.

A fürdőzés előtt érdemes az in-
tézmények honlapján tájékozódni 
a nyitvatartás esetleges változásai 
miatt.

 M. H.

Épül a Tőserdő kapuja

A jövő két keréken érkezik

Jövő év elejére megépül az Öko-
turisztikai Központ Tőserdőn. A 
projekt célja, hogy minél válto-
zatosabb és izgalmasabb progra-
mokat kínáljanak a Holt-Tiszához 
látogatóknak. 

Az Ökoturisztikai Központ a 
Tőserdő „kapujaként” nemcsak a 
térség természeti értékeiről, ha-
nem a programlehetőségekről is 
tájékoztatja majd a látogatókat. 
Sőt, egy kerékpárszervizpont is 
lesz a létesítményben, a két keré-
ken érkezőket szolgálva. 

A „Tőserdő turisztikai fejlesz-
tése és ökoturisztikai központ 
megvalósítása” című TOP-projekt 
43 millió forint többletforrást ka-
pott, így a beruházás csaknem 200 
millió forintból valósulhat meg. A 
pihenni vágyóknak a termálvizes 

fürdő mellett a vezetett temati-
kus túrák, a csónakázási, hajózási 
programok, illetve a paintballpálya 
miatt is érdemes Tőserdőre láto-
gatniuk. 

A projekten keresztül Tőserdő 
a térség, illetve a megye turisz-
tikai kínálatához is kapcsolódik, 

ezért az idelátogatóknak ajánlják a 
Hungarikum Liget attrakcióit (ki-
állítóház, csillagda, footgolfpark 
stb.), illetve a környező települé-
sek turisztikai látványosságainak 
(skanzen, arborétum, fürdők, ter-
mészeti értékek) megtekintését 
Lakiteleken. S. I.

Felüdülés és gyógyulás Lakiteleken

Aki még nem járt Lakiteleken 
a Hungarikum Ligetben, nem 
tudhatja, hogy milyen csodákra 
számíthat. 

Már akkor is, ha csak egy kelle-
mes sétát szeretne tenni a terüle-

tileg is hatalmas birodalomban. 
A látogató építészeti remekművek 
között találkozik a magyar törté-
nelemmel, a nemzeti értékekkel, 
kultúránkkal. De ha többnapos 
kikapcsolódást tervez, akkor is egy 
igazi wellnessparadicsomban ta-

lálja magát, ahol a kiváló termálvíz 
gyógyító hatásait már tb-finanszí-
rozásra is igénybe veheti. 

A négycsillagos, európai szín-
vonalú Hungarikum Hotelben 
vagy akár a Liget Szépe Gyógy-
centrumban a testet és lelket egy-
aránt balzsamozó kedvesség, szak-
értelem, kényeztetés várja. Annyi 
bizonyos, hogy minimum egy hét-
vége szükséges ahhoz, hogy bepil-
lanthassunk a Hungarikum Liget 
varázslatos világába, a nagyjainkat 
bemutató Hungarikum-kiállítástól 
a lovardán, a csillagvizsgálón át a 
borkatedrálisig. Ez valóságos me-
seország, ahol mindenki jól érez-
heti magát, a kisgyermekes csalá-
doktól kezdve a régebb óta fiatal 
korosztályig. Aki nem hiszi, járjon 
utána! -sé-

Hazánkban az alföldi régiókban 
kerékpároznak a legtöbben: a 
lakosság csaknem egyharmada 
elsősorban biciklivel közlekedik 
– derül ki az Így bringázik Magyar-
ország 2022 című országos repre-
zentatív kutatásból. 

Ez még indokoltabbá teszi azt a 
Bács-Kiskun megyei szándékot, 
hogy a következő években jóval 
több kerékpárút épüljön, sőt a bi-
ciklizésre alkalmas útvonalakat 
hálózatba lehessen kötni. Így nem-
csak a mindennapos közlekedés 
válik biztonságosabbá, hanem a 
megye turisztikai vonzereje is nö-
velhető. Jelenleg körülbelül 400 ki-
lométer kiépített kerékpárút van a 
megyében, illetve számos más út-
vonal is (töltések, alacsony forgal-
mú utak) biztonságosan és – a sík 
terepnek köszönhetően – könnyen 
kerékpározható. 

Több új szakasz tervei is elké-
szültek vagy folyamatban vannak: 
Kecel–Császártöltés–Hajós; Ha-
jós–Miske; Homokmégy–Halom; 
Lakitelek–Szentkirály; Tatahá-
za–Bácsalmás és Tass–Dunavecse. 
Szintén szerepel a tervek között 
a Kiskőrös és Kalocsa, illetve a 
Kiskunhalas és Szabadka közötti 
szakasz, továbbá a Kiskunhalas–

Kunfehértó–Jánoshalma–Mélykút 
útvonal, és a jövőben Kecskemét-
től egészen a Tiszáig el lehet majd 
tekerni. 

Ezenkívül kiemelt elképzelés – 
hasonlóan a Balaton körüli kerék-
párútvonalhoz – az úgynevezett 
Duna-körutak kialakítása. Ehhez 
jó alapul szolgál, hogy Bács-Kis-
kun és Tolna megye között a 
Paks–Kalocsa híddal együtt már 
négy helyen lesz közvetlen kap-
csolat, illetve a Duna menti tölté-
sek többnyire jól kerékpározhatók. 

Az aktív turizmus mellett ez akár 
a borturizmust is erősítheti, hiszen 
a Szekszárdi és Hajósi borvidék 
összeköttetése kifejezetten vonzó 
lehet a kerékpározók számára.  

Ám a vonzerő növelésé hez a 
kerékpárutakon kívül szüksége-
sek a kapcso lódó szolgáltatások 
is. Ezek közé tartoznak a kerék-
párosbarát szálláshelyek, vendég-
látóhelyek, attrakciók – amelyek 
kialakításához a vállalkozók és az 
önkormányzatok közreműködésé-
re is szükség van. S. I.
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Októberben adták át a sükösdi fa-
luházat, amely egyben tájházként 
és ökoparkként is működik. 

A Duna-völgyi-főcsatorna partján 
álló egykori verandás parasztház 
felújításával Sükösd nemcsak egy 
faluházzal gyarapodott, hanem 
egy izgalmas közösségi térrel is, 
ahol megismerhetjük a térség tör-
ténelmét,  élővilágát, kultúráját és 
hagyományait. A tájház és az öko-
park gyerekek és felnőttek számá-
ra egyaránt izgalmas programokat 
kínál, és kuriózum, hogy akár a 
főcsatornán érkezve is megközelít-
hető. A jövőben a faluház a vízitú-
rázók számára fontos állomás vagy 
akár célpont lehet.

„Nem egy kis skanzent szeret-
tünk volna Sükösdön, nem elsza-
lagozott, érinthetetlen kiállítást, 

hanem egy olyan aktív közösségi 
teret, ahol a múlt összekeveredik a 
jelennel, és élettel telik meg. Ahol az 
idős megmutatja a kalácssütés csín-
ját-bínját a fiatalnak, ahol közösen 
dagasztjuk a kenyeret, vagy fűzzük 

a paprikát, ahol az idős lehet, hogy 
már csak széken ülve harsogja az 
éneket, de a kicsi és a fiatal ropja a 
táncot” – fogalmazott az ünnepsé-
gen Tamás Márta polgármester.

S. I.

A Rupáner-konyha a bögrés, gyors 
receptek blogja. A hartai Rupá-
ner-Gallé Margó receptjeit már sok 
ezer háziasszony sikerrel próbálta 
ki. Az általa megosztott minde-
gyik finomság igazi gasztronómiai 
telitalálat!

Háziasszonyként Margó sok re-
ceptet kipróbált, és kísérletezni 
kezdett az új ízekkel, ételekkel. 
Gyors és egyszerű finomságokat 
szeretett volna készíteni a család-
nak. Mint a kisgyermeket nevelő 
legtöbb háziasszony, ő sem szere-
tett volna órákat-napokat tölteni a 
konyhapultnál.  

Tapasztalatait és receptjeit ké-
sőbb másokkal is megosztotta, így 
vált hartai háziasszonyból sikeres 
íróvá és gasztrobloggerré. Oldalán 
saját konyhai kísérleteit tűzde-
li meg személyes élményekkel és 
kedves emlékekkel. Mint mondja: 
ez az a hely, ahol létezik tíz perc 

alatt fánk- és pizzatészta; ahol a 
lángost nem dagasztjuk, és nem 
szívja meg magát olajjal; ahol a 
mézeskalács rögtön puha és rögtön 
süthető; a smarni nem ragad le; a 
palacsinta kicsusszan a serpenyő-
ből, a húsleves pedig gyöngyözik... 

Margó az írott szöveg mellett 
egy-egy recept elkészítését vide-
ókban is bemutatja Facebook-ol-
dalán. 

A receptek között sok-sok me-
gyei vonatkozású csemegét is talá-
lunk! L. V. K.

VIDÉKÜNK

CSEMEGÉZZEN BÁCS-KISKUNBAN!

A Rupáner-konyha ízei
A hartai gasztroblogger sikere a könnyen elkészíthető és finom ételekben rejlik

MINDEN EGY HELYEN

Megújul a megye honlapja
Hírek, útvonaltervező, helyitermék-kereső…

Evezzen el a sükösdi faluházhoz!

2023. február 1-jétől még inkább 
érdemes lesz a megyei önkor-
mányzat honlapjára kattintani. A 
bacskiskun.hu portál igazi infor-
mációs-szolgáltató oldallá fejlődik, 
ahol a megyét érintő hírektől a 
turisztikai ajánlón keresztül a ter-
melők számára szükséges címke-
tervező alkalmazásig sok minden 
elérhető lesz. 

„A jelenlegi megyei honlap öt éve 
készült el az akkori követelmé-
nyeknek megfelelően. Azóta az ön-
kormányzat tevékenysége, online 
jelenléte, az olvasók igényei és a 
fejlesztői lehetőségek is jelentősen 
kibővültek, ami szükségessé tette 
egy új portál létrehozását” – mond-
ta el Sipos Sándor szakmai vezető. 
Az új oldalba integrálják majd a 
megyei önkormányzat különböző 
tematikus honlapjainak tartalmát 
is. Ezek közé tartoznak például a 
turisztikai oldalak vagy a megyei 
értéktár. 

Természetesen információt 
kaphatunk a megyei önkormány-
zat, annak szervezetei, valamint 
a közgyűlés tevékenységéről, ám 
a portál egyfajta szolgáltatói felü-
letként is működik majd. „Megyei 

médiumokkal együttműködve vi-
deós formátumban elérhetők lesz-
nek az oldalon a legfrissebb, a la-
kosságot, önkormányzatokat érintő 
hírek, tudósítások. Kiemelt figyel-
met fordítunk a helyben boldogu-
lást elősegítő megyei fejlesztések 
széles körű bemutatására, egyben 
lehetőséget biztosítunk az új pro-
jektötletek megfogalmazására, fo-
gadjuk a stratégiákhoz és szakmai 
anyagokhoz érkezett véleményeket” 
– sorolta Sipos Sándor.  

Ezenkívül egy kereshető, tema-
tikus adatbázisban összegyűjtik a 
megye turisztikai attrakcióit, szál-
láslehetőségeit, éttermeit, fürdőit, 
és egy útvonaltervezővel segítik a 
felhasználókat a navigálásban is. 
„A helyi termékek népszerűsítése 
szintén a kiemelt célok között sze-
repel: a tallózható kínálat mellett a 
termelők számára elérhető lesz egy 
termékmarketinget segítő címketer-
vező alkalmazás is” – hangsúlyozta 
Sipos Sándor. 

A szakmai vezető hozzátette: a 
tartalom frissítésében számítanak 
a települési önkormányzatok és a 
megyei szervezetek együttműkö-
désére is. Az új portál 2023. febru-
ár 1-jével indul.  S. I.

„Hiszem, hogy a főzés valóban varázslatos dolog: képes összekötni 
családokat, és mosolyt csalhat még a legmogorvább szomszéd arcára is.”

Aki szereti a jó borokat és a finom 
ételeket, annak a jövőben érde-
mes figyelnie a Sváb Sarok, vagyis 
Császártöltés, Hajós, Érsekhalma 
és Nemesnádudvar közös prog-
ramjait. A négy település egy 
borturisztikai útvonal kialakítá-
sán dolgozik, melynek mentén 
nemcsak a borokra, hanem a helyi 
értékekre is igyekeznek ráirányíta-
ni a figyelmet.

„Összefogásban gondolkozunk, 
amelynek egyik fontos eleme, hogy 
programjainkat összehangoljuk, 
vagyis ne kioltsuk, hanem erősítsük 
a térségi borturizmust” – mondta 
el a Megyeházának Kovács István, 
Nemesnádudvar polgármestere. 
Hozzátette: rendezvényeiken a bor 
mellett a gasztronómia is hangsú-
lyos szerepet kap, és természetesen 
a sváb települések a saját helyi ér-
tékeiket is szívesen tárják a látoga-
tók elé. 

„Nagyon örülünk, hogy a me-

gyei önkormányzat turisztikai köz-
pontot nyit Nemesnádudvaron: ez 
a Bor Bagoly pince. Biztos vagyok 
benne, hogy az együttműködés köl-
csönösen előnyös lesz, és még többen 
tapasztalják meg, hogy érdemes a 
térségbe látogatni” – emelte ki Ko-
vács István. A polgármester ezzel 
arra a terület- és településfejlesz-
tési projektre utalt, amelynek ke-
retében a négy sváb település egy 
tematikus borturisztikai útvonalat 
épít ki a térségben. Ennek az egyik 
eleme a Bor Bagoly bemutató prés-
ház, amelyet a következő évben 
nyit meg az alföldi borok népsze-
rűsítésében is tevékeny szerepet 
vállaló megyei önkormányzat. 

Ehhez hasonlóan Császártölté-
sen is felújítanak egy pincét, mely 
szintén borturisztikai feladatokat 
lát majd el. A projekt a tervek sze-
rint jelentősen hozzájárul az ideér-
kező látogatók és a vendégéjszakák 
számának, valamint a turisták köl-
tésének növeléséhez. S. I.

Sváb Sarok: összefogás 
a jó borok nevében

Megújult a Szent Péter és Pál apostolok templom
November közepén átadták az 
elmúlt két évben külsejében telje-
sen megújult belvárosi Szent Péter 
és Pál apostolok templomot Baján.

„Egy nép csak azzal szerez jogot ah-
hoz a földhöz, amely a hazája, ha 
azt halhatatlan művekkel magához, 

nemzeti géniuszához kapcsolja. 
A haza földjére ontott véren kívül 
a művek és alkotások azok, ame-
lyek révén a nemzet magát a haza 
földjével elválaszthatatlanul jegyzi 
el” – mondta az átadóünnepségen 
Klebelsberg Kunót idézve Soltész 
Miklós, a Miniszterelnökség egy-

házi és nemzetiségi kapcsolatokért 
felelős államtitkára. Szerinte Baja 
történelme az említett „földre on-
tott vért és az alkotásokat minden-
képp összeköti”.

A magyar kormány 105 millió 
forinttal, míg az érsekség 20 millió 
forinttal támogatta a munkálato-
kat, a helyi és környékbeli vállal-
kozások, illetve a hívek pedig gyűj-
tésbe kezdtek a felújításért.

Az ünnepségen elhangzott, 
hogy Baja legrégebbi plébániája 
a belvárosi, amelynek templomát 
évtizedek óta nem újították fel. Az 
elmúlt két évben viszont új tetőt és 
festést kapott, valamint kicserélték 
a kapukat és az ajtókat.

A megújult templomot Bábel 
Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti Fő-
egyházmegye érseke áldotta meg, 
majd hálaadó szentmisét mutatott 
be.

A jelenlegi templomot 1742-ben 
kezdte építeni a hívek adományai-
ból Fabcsics Mihály plébános, majd 
1764-ben szentelték fel. MTI
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Egy darabka Svájc: Helvécia 130 éves
Helvécia területe a régi Ballóság-
hoz tartozott, amelyet először 
a Hunyadi-család birtokadomá-
nyozási oklevelében említenek, 
1456-ban. Az oklevél hat pusztát 
sorol fel, ám ezek lakói a tatár és 
kun pusztítás elől a városba mene-
kültek. Közülük már csak Ballóság 
és Therekegyháza neve ismerhető 
fel Ballószög és Törökfái puszta 
nevében. 

Az 1800-as években Ballóságból 
Ballószög puszta lett, a Kecskemét-
hez tartozó terület 10.000 holdat 
tett ki. Ennek Fehértó dűlőjét vette 
meg 1891 decemberében Wéber 
Ede és társasága. A svájci születésű 
pedagógus, gazdálkodó az itt ala-
pított szőlőtelepet Svájcra utalva 
nevezte el Helvéciának. A puszta 
múltja kapcsán a Strázsahegyről, 

Haleszről, a 
Fehér-tó kör-
nyékén tartott 
vásárokról és 
a betyárvilág-
ról maradtak 
fenn mondák 
(kevésbé írott 
források). A 
Strázsahegy 

a környék sík területéből kiemel-
kedő rész volt: a birkákat tilosban 
legeltető juhászokra felügyelő vagy 
a betyárokat szemmel tartó őr he-
lye lehetett. A szőlőtelepítés sikerét 
veszélyeztető jég és felhőszakadás 
eloszlatására szolgáltak az úgyne-
vezett viharágyúk, amelyeket szin-
tén a Strázsahegyre telepítettek 
annak idején. 

A monda szerint a menekülő 
törökök a kincseiket a hegy oldalá-

ban rejtették el: hét véka 
vasat, ezüstöt és ara-
nyat. A kincs fénye minden kará-
csony napján éjfélkor kékes láng-
gal felcsillant, és jaj volt annak, aki 
ebben az időben felmerészkedett a 
„hegy” tetejére.

A Halesz elnevezés a népnyelv 
szerint onnan származik, hogy az 
első telepesek egyik gyermeke, lát-
va a silány homokot szőlőültetés-
kor, azt mondta az apjának, hogy 
nem lesz ebből semmi.  Az apa így 
válaszolt neki: fiam, ha lesz..., lesz.  
Halesz a két világháború között 
Helvéciával határos pusztarész volt, 
Belső-Ballószöghöz tartozott.

Helvécia Kecskemét egykori 
pusztáján, a Wéber Ede és társasága 
által megvásárolt területen létesített 
szőlőtelepből évtizedek alatt fejlő-
dött önálló településsé. H. Cs.

Egyes feltételezések szerint a 10. 
század közepén a magyar fejede-
lemség központja a Solt melletti 
Tételhegy lehetett, ahol korábban 
nem csak a társadalom elitjéhez 
tartozó régészeti leletek kerül-
tek elő. Újabban skandináviai és 
kelet-balti kapcsolatokra utaló 
tárgyakra is bukkantak. Ez utóbbi 
fejlemény kiterjedt diplomáciai és 
kereskedelmi kapcsolatokat sejtet.

A Tételhegy mintegy százhektáros 
területét 1907 óta meg-megújuló 
figyelem övezi a régészek és törté-
nészek körében. Nem véletlenül, 
hiszen az Alföld síkjából 17 mé-

terre emelkedő stratégiai fontos-
ságú terület a középső bronzkortól 
– vagyis a Kr. e. 1700-as évektől 
– egészen a török hódoltság kezde-
téig lakott hely volt. Erről Szent-
péteri József, a 2005-ben újrain-
dult tételhegyi kutatások vezetője 
beszélt a Megyeháza Podcastben. 
Mint elmondta: Bóna István ré-
gészprofesszor elmélete szerint ez 
a nagy kiterjedésű domb a késő 
avar kaganátus központja lehetett, 
amit a 9. század eleji írott források 
hringként említenek, ám ezt a fel-
tevést mindmáig nem sikerült bi-
zonyítani. 

Egy másik munkahipotézis 
szerint az úgynevezett kalandozó 
hadjáratok idején a honfoglaló ma-
gyarság számára is fejedelmi köz-
pontként szolgálhatott a Tételhegy. 
Bár erről írásos emlékekkel nem 
rendelkezünk, az Árpád-házi feje-

delmek neveit viselő Duna menti 
települések – mint Taksony, Solt és 
Fajsz – a kutatás vezetőjének a ha-
zai középkorász történészekre tá-
maszkodó véleménye szerint arról 
árulkodnak, hogy ez a térség a 10. 
század közepén kiemelten fontos 
volt az uralkodóréteg számára. A 
kisebb-nagyobb megszakításokkal 
17 éve tartó ásatások során többek 
között egy Árpád-kori templom 
romjaira és egy 10–11. századi 
temetőre bukkantak, ahol eddig 
több mint száz sírt tártak fel. A 
lelőhelyen a közelmúltban olyan 
viking kori vereteket és ékszere-
ket azonosítottak, amelyek arra 

utalnak, hogy az itt élők kiterjedt 
kereskedelmi és diplomáciai kap-
csolatokkal rendelkezhettek. 

„Adhatunk Magyarországnak 
egy új történelmi fővárost” – így 
foglalta össze a kutatás jelentősé-
gét Szentpéteri József, önkritiku-
san hozzátéve, hogy a hipotézis 
hitelt érdemlő bizonyításához leg-
alábbis egy fejedelmi rangú temet-
kezésre kellene bukkanniuk. Ez a 
szerencsés esemény azonban még 
várat magára. 

A kutatás a 2018–2023 közötti 
Árpád-ház Program keretében jö-
vőre zárul, és távlati elképzeléseik 
között szerepel egy történelmi em-
lékhely kialakítása a Tételhegyen.

H. Cs.

HISTÓRIA

Idén is folytatódtak a 2011 
óta tartó feltárások a bugaci 
Aranymonostornál. Dr. Rosta 
Szabolcsot, a Magyar Régészeti 
és Művészettörténeti Társulat 
által nemrégiben Kuzsinszky 
Bálint-emlékéremmel díjazott ré-
gészt, a kecskeméti Katona József 
Múzeum igazgatóját kérdeztük.

– Tizenegy év távlatában érhetik 
még meglepetések a régészt egy 
ásatáson?

–  Ennyi év elteltével jó eset-
ben már tudjuk, hogy mit várunk 
a lelőhelytől. Csodálatos dolgok-
ra bukkantunk a korábbiakban 
is. Ezek közé tartozik például – a 
csaknem 10 ezer tárgy között – a 
Maas-vidéken készült Szent Pé-
ter-jelenetsort ábrázoló zomán-
cozott, aranyozott ereklyetartó, 
a szíriai üvegpohár vagy a Raj-
na-vidéken készített, agancsból 
faragott evangélium, hogy csak a 
legkiemelkedőbbeket említsem. 
Lényegében ezen a vidéken az el-

múlt több mint tíz évben sziszte-
matikusan folynak az Árpád-kori 
templomok kutatásai a kecskemé-
ti Katona József Múzeum vezeté-
sével.

A kiskunsági területek a tatár-
járás kutatásának kiindulási pont-
jai. Erre vonatkozó feltárások vol-
tak például Szankon 2017-ben és 
2021-ben, valamint Kiskunmaj-
sán 2016-ban, ahol a kortárs for-
rások által leírt kannibalizmus 
nyomait is sikerült hitelesen meg-
figyelni. Ebbe a körbe illeszkedett 
a 2016-os bugac-pétermonostori 

feltárás, amelynek során kivégzett 
kisgyermekek holttestét találtuk 
meg. Az egyik mellett egy 
agárszerű kutya maradvá-
nyaira is rábukkantunk, amit 
buzogánnyal is megütöttek 
és karddal is megvágtak (az 
eb vélhetően a gyermeket 
védte). Azt is valószínűsíte-
ni tudtuk, hogy ezek a lele-
tek összefüggésbe hozhatók 
1241 vérgőzös pillanataival, 
amikor a mongolok min-
denkit megsemmisítettek a 
korabeli központi városban. 
Ezek kiemelkedő eredmé-
nyei az elmúlt évek kutatá-
sainak.

– Az idei ásatás során mi-
lyen új információkat kaptak a 
bugaci monostorról?

– Azt már ko-
rábban megtudtuk, 
hogy a többszörös 
körárokrendszerekkel 
és erődítésekkel védték 
az egykori templomo-
kat és falvakat, köztük a 
bugaci Aranymonostort 
is. A rövid ideig hasz-
nált, 1220–1230-as évek-
ben épített város főterét 
átvágták vele, és egy plusz 
védelmi vonalat hoztak lét-
re. Nyilvánvaló az is, hogy 
eközben nyílt színi város-
védő csatákra is sor került. 
Mintegy 900 méter hosszan ren-
geteg fegyveralkatrészt találtunk. 
Látszik, hogy a település szélén 

a magyarok felvehették a harcot, 
így próbálták a támadókat távol 
tartani. Végül azonban a mo-
nostor köré szűkült az ellenállás. 
Ezek új eredmények. 

– Érte-e meglepetés a szakembe-
reket a legújabb feltárások so-
rán?

– Ami igazán különleges most 
számunkra, hogy rendkívüli 
mennyiségben találtunk zúzott 
állatcsontot a belső árkokban. A 
háziállatok mellett vadállatok ma-
radványai is előkerültek komo-
lyabb mennyiségben. Az archeo-
zoológus szerint azért ölhették le 
a fiatal állatokat és a vadakat, mert 
nagyobb mennyiségű ember élel-

mezéséről kellett gondoskodni. 
Ez arra enged következtet-

ni, hogy az ostrom után a 
mongolok kiépíthettek itt 
egy főhadiszállást, ahol na-
gyobb hadtest állomásozha-
tott hosszabb ideig, akár egy 
télen át. 

– Mennyiben járulnak hoz-
zá szűkebb környezetünk 

t ö r t é n e l m é n e k 
hiteles megisme-
réséhez ezek a kö-
vetkeztetések?

– Az elmúlt 
10 év kutatásai oly mértékben 

megváltoztatták a tatárjá-
rásról alkotott eddigi 
elképzeléseket, hogy 
újra kell értékelni 

az ekkor nagyhatalmi 
státuszban lévő Magyar 

Királyság szerepét, a kor 
társadalmi felépítéséről 
vagy militarizáltságáról 
alkotott elképzeléseinket. 
A magyarok ellenállása 
a mongol támadás idő-

szakában lényegesen na-
gyobb volt, mint 
ahogy az jelenleg 
általánosan ismert. 
Reméljük, hogy 

az eredmények nyomán a törté-
nelemtankönyvekben is egy új 
szemlélet fog megjelenni. T. T.

„EGY ÚJ TÖRTÉNELMI FŐVÁROST ADHATUNK 
MAGYARORSZÁGNAK”

Tételhegyi ásatások: viking 
kori leletekre bukkantak

A magyarok elkeseredett harcot
vívtak a tatárokkal
Interjú Rosta Szabolccsal, a kecskeméti Katona József Múzeum igazgatójával

Egy limogesi csat lemeze

Limogesi szent 
alak egy körmeneti 
keresztről 

„Szíriai” cseppes 
üvegpohár 
a Szentföldről

Középkori templom állt  
Kunfehértó területén
A 11. századtól biztosan lakott volt 
a mai Kunfehértó területe – erő-
sítette meg a Kecskeméti Katona 
József Múzeum munkatársainak 
kutatása. „Nagy területen, a víz-
parton lehettek a kis házacskák, 
a kis gazdaságok és a településnek 
itt volt a temploma” – mondta a 
kunfehertoikalauz.hu-nak Pánya 
István földrajzkutató. A terüle-

ten civil fémkeresők bevonásával 
zajlott a kutatás, amelynek célja a 
lelőhely időrendjének pontosítása. 
Mintegy 200 leletet sikerült be-
gyűjteni, ezek között van egyebek 
mellett római érme, 11–16. századi 
magyar érmék, valamint egy török 
akcse (ezüstpénz) is. Ezeken kívül 
vas- és bronzbuzogányok, csatok, 
gombok, ruhakapcsok, valamint 
egy számolózseton került elő.

A falu a tatárjárás idején való-
színűleg elpusztult. A neve azon-
ban megmaradt, s a tatárjárás után 
beköltöző kunok átvették azt. A 
kunok a 16. század első harmadá-
ig éltek itt. A mohácsi csata utáni 
zavaros időszakban hagyhatták el 
lakói, később puszta volt. J. D. G.

 FOTÓ: BAON.HU/LENCSÉS P. ANNA

 FOTÓ: TÓTH TÍMEA

 FOTÓ: JUHÁSZ-D. GÉZA
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Ki ne ismerné a Hunyadi Mátyás 
története alapján készült meseso-
rozatot? A népszerű rajzfilm csak 
egy a sok közül, mely a kecske-
méti rajzfilmstúdió műhelyében 
készült. De most minden eddiginél 
újszerűbb és lokálisan kiemelkedő 
meséket alkotott Mikulás Ferenc 
kiváló stúdiója. 

A Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat által megvalósított nagy 
sikerű Meseföld című kötet törté-
neteiből elevenedik meg a Cson-
katorony és a Gólyacsősz című 
mese, amelyek Szent Imre herceg 
szerencsétlen halála kapcsán Solt-
szentimre és Csengőd település-
hez, illetve az Izsák város címeré-
ben szereplő gólyához – közvetve 
Isák bég kalandos történetéhez – 
kapcsolódnak. 

A középkori, illetve a török hó-

doltság időszakát tárgyaló történe-
tek feldolgozása – az írói szabadság 
segítségével – mankót nyújt ahhoz, 
hogy a magyar történelemet 150 
éven át sújtó török rabiga hatásait 
az utógeneráció megtanulja való-
san értelmezni. A két elbeszélés 
alapján elkészült rajzfilmek a hit, 
a bizalom, a segítőkészség, az em-
berbaráti szeretet, illetve a soha 
meg nem alkuvás erényeit emelik a 

középpontba, amelyeket az érintett 
települések – és Bács-Kiskun me-
gye – lakosságán túl az egész ma-
gyar társadalom számára jó szívvel 
ajánlunk.  

Az animációs rajzfilmek meg-
tekinthetők YouTube-csatornán-
kon (Bács-Kiskun a mi megyénk), 
illetve a bemutatásukra vállalkozó 
országos médiumok felületén is. 

Hajagos Csaba

Immár 303 megyei értékkel büsz-
kélkedhet a Bács-Kiskun megye 
kiválóságait magába foglaló 
Bács-Kiskun Megyei Értéktár. A 
bizottság szeptemberi ülésén hét 
újabb értékről fogadott el javas-
latot, tovább növelve a megyei 
„csúcsteljesítmények” bázisát.

Ezek között szerepel immár a 
„kecskeméti piarista kulturális 
örökség három évszázada” mellett 
a kiskőrösi evangélikus templom 
épülete is (képünkön), ami a Pe-
tőfi-emlékévek apropóján külön 
öröm, hiszen a kultikus tér, amely 
igazolhatóan helyet adott Petőfi 
Sándor keresztelésének, kiemelt 
fontosságú a megye lakossága szá-
mára. 

A megye területén található 
templomok közül a tiszakécskei 
református templom is a megyei 
értéktár részévé válhatott. Az épí-
tett környezet kategóriában a sza-
badszállási városháza, illetve a lo-
kális közösségi élet meghatározó 
színhelye, a dunafalvi Népház is – 
amely a svábság kultúrájának me-
gyei jelentőségére hívja fel a figyel-
met – a megyei értékek szintjére 
emelkedett. Szabadszállás büszke-
sége az immár ötödik alkalommal 
meghirdetett Magyarország étele 
szakácsverseny, amely Asztalos 

István vezetésével a világ minden 
tájáról (kiemelten a történelmi 
Magyarország területéről és a di-
aszpórából) érkező szakácsokat 
versenyezteti a korabeli magyar 
konyha specialitásainak elkészíté-
sével.

A szeptemberi ülés többek kö-
zött rendhagyó alkalomnak bizo-
nyult, ugyanis a fajszi „Hangszer 
fapark” nemzeti értéket – vissza-
lépve egy fokot az értékpiramis 
lépcsőin – a bizottság tagjai a faj-
szi települési értéktárba javasolták 

felvételre. A kivételesen tehetséges 
és kiemelkedő személyek mun-
kásságának megyei érték szintre 
emeléséről is döntés született: a 
Pálmonostorán élő Héjja Bella 
Emerencia zeneművészeti és zene-
pedagógia munkássága is a megyei 
értékek közé került. A fentieken 
kívül a bizottság döntött a lajos-
mizsei, kiskunmajsai, keceli, pe-
tőfiszállási és gátéri települési ér-
téktárakba felvett nemzeti értékek 
nyilvántartásba vételéről.

H. Cs.

Li Zhen a Pekingi Idegen Nyelvek 
Egyetemén hallgatott magyar 
nyelvet és irodalmat, és ez az 
egész életét meghatározta: 22 
évvel ezelőtt úgy döntött, Buda-
pesten telepedik le. Magyarorszá-
gon élő kínaiak számára szerkeszt 
újságot, Petőfi Sándor életműve 
pedig a szenvedélyévé vált. A 
bicentenárium alkalmából jövőre 
200 versből álló kötettel készül: 
Petőfi Sándor szerelmes verseinek 
kétnyelvű gyűjteményével.

Hogyan került Magyarországra?
A magyar nyelv szeretete ho-

zott az országba. Mindig szerettem 
az idegen nyelveket, a középisko-
lában angolul és japánul tanultam. 
Egyetemre Pekingbe jártam, az 
1988-as évfolyamban két szakirány 
közül választhattam: angol vagy 
magyar. A magyar érdekesebbnek 
tűnt. Már az egyetemi évek alatt 
megismerkedtem Magyarország 

történelmével, irodalmával, kul-
túrájával, páratlan tájaival. En-
nek hatására 22 évvel ezelőtt úgy 
döntöttem, Budapestre költözöm 
a családommal együtt, hogy itt ka-
matoztathassam 
a tudásomat.

Miért éppen Pe-
tőfi fordításával 
kezdett foglal-
kozni a magyar 
irodalmi alakok 
közül?

Nagyon sze-
retem a verseket. 
Már középisko-
lában is főszerkesztője voltam a 
diákönkormányzat irodalmi lap-
jának. Az egyetemen ismerked-
tem meg a magyar irodalommal, 
faltam a könyveket Balassi Bálint-
tól a kortárs költőkig. Nagy szív-
bánatom, hogy Petőfi az egyetlen 
magyar költő, akinek a nevét isme-
rik Kínában is, hiába ajánlgatom 
a barátaimnak a többieket. Neki 
óriási a kultusza az országban, már 
1910-ben is jelent meg fordítása. 
Igaz, akkor még angolról, német-
ről, japánról, eszperantóról fordí-
tották kínaira. A legnépszerűbb 
Petőfi-kötet az 1950-es években 

megjelent 104 verset és a János vi-
tézt tartalmazó kiadvány, amelyet 
Sun Yong jegyez. Csorbíthatatlan 
népszerűsége az egyik oka, amiért 
az ő fordításával kezdtem foglal-
kozni. Petőfi korai kínai fordítá-
sai ráadásul hemzsegnek a hibák-
tól, így – sok más magyar szakos 
kínai hoz hasonlóan – én is úgy 
gondoltam, ezeket a mi feladatunk 
kijavítani, hogy megmutassuk a 
„valódi Petőfit”.

Mit gondol, hogyan alakult ki az 
országban ez a hatalmas kultusz?

A 20. század első felében csak 
az értelmiség ismerte Petőfit, ám 
1950-ben a középiskolás kínai 
irodalomtankönyvbe is bekerült a 
Szabadság, szerelem, ezért hamar 
elterjedt a köztudatban. Mára már 
hat különböző irodalomkönyvben 
tanulnak a gyerekek Petőfiről és a 
magyar irodalomról. A vers nép-
szerűsége, egyszersmind az erős 
keleti Petőfi-kultusz azon is jól 
lemérhető, hogy már három nagy-
városban: Pekingben, Sanghajban 
és Csungkingben is áll a magyar 
költő szobra, mindegyiken olvas-
ható a rövid vers legismertebb, Bai 
Mang-féle kínai fordítása is.

Szabadság, szerelem! E kettő kell 
nekem – ezekkel a sorokkal rob-

bant be tehát a 
kínai köztudat-
ba Petőfi a múlt 
század közepén. 
Miért ennyire 
fontos a kínai 
emberek számá-
ra ez az üzenet?

Petőfi Kíná-
ban halhatatlan. 
Éppúgy, mint a 
Szabadság, sze-

relem című verse. Az Egy katona 
hosszú menetelése című zenés szín-
játékban például hétszer is sze-
repel, de az Előőrség című dráma 
(amely öt fiatal író életét mutatja 
be) is ezzel a verssel zárul. A nézők 
minden alkalommal könnyekig 
hatódnak a magyar költő sorain. 
Ez a költemény sokat jelent a kína-
iaknak, hiszen a mondandója örök 
érvényű. Megható párhuzam, hogy 
legszebb fordítása éppen Bai Mang 
kínai költő és forradalmár nevéhez 
fűződik, aki Petőfihez hasonlóan 
tragikusan fiatalon feláldozta az 
életét a hazájáért.  Pál Fanni

MEGYEI ÉRTÉKEK

„Petőfi Kínában 
is halhatatlan”
Interjú Li Zhen Árpád műfordítóval

Pekingben, 
Sanghajban

és Csungkingben is 
van szobra 

Petőfi Sándornak 

Petőfi és Bai Mang, aki 
közismertté tette a költőt 
Kínában. 

Li Zhen Árpád beleszeretett 
Magyarországba.

Csonkatorony és a Gólyacsősz: 
rajzfilmen a megyei mesék

Tovább bővült a megyei értéktár

 FOTÓ: MAGYARI MÁRTON

Kalocsai csipke a Budavári Palotában
Különleges csipke díszfüggöny lát-
ható a Budavári Palota déli össze-
kötő szárnyának ablakain, melyek 
megyénkből, Kalocsáról kerültek a 
díszes terembe. A nem mindenna-
pi megbízásnak Halász Zsuzsa népi 
iparművész tett eleget. 

Korabeli archív felvételek alapján 
állapították meg a kutatók, hogy 
különleges hollandi csipkés füg-
gönyök díszítették az épület ab-
lakait. Mivel több száz méternyi 
függöny készült, ezért egyértelmű 
volt, hogy nem kézzel varrták, de 
a pontos mintát is meg kellett ál-
lapítani. A kutatás folyamán egy 

polgári lakásról készült felvételen 
bukkantak rá ugyanerre a csip-
kemintára, melynek hímzési tech-
nikáját a kalocsai hímzőnők még 
ismerik. 

Halász Zsuzsa a minták alap-
ján először pamutvászonra készí-
tett sablonokat, amelyeket kivá-
gott, és mintaegységeket készített 
belőlük. A rámába került mintá-
kat kolbászvarrással szegte be, a 
benne lévő lyukas csigaformákat 
pedig lábazással kötötte össze. Az 
így elkészült függönyanyagokat 
fehérítették, keményítették, majd 
beszegték és felvarrták.

Az újraalkotott csipke díszfüg-
gönyöket megcsodálhatják a Szent 
István-terem előszobájában és a 
mellette lévő folyosón a Budavári 
Palotában.

S. É.

 FOTÓ: SZENTISTVANTEREM.HU

 FOTÓK: FACEBOOK/LI ZHEN ÁRPÁD
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Forráskeresésben 
dr. Finta József atyával
A közelmúltban megjelent dr. 
Finta József érseki helynök, a 
kecskeméti főplébánia plébánosa 
Forrásom című könyve, amely a 
hétköznapok olvasmánya lehet. 
A Szentírás értelmezésében nyújt 
segítséget a hozzárendelt elmélke-
déssel, tanulságos történetekkel. 
Életünk megpróbáltatásaiban, lel-
ki tartalékaink kimerülésének fá-
zisában segít az istenkeresésben, a 
feltöltődésben. Az elmélkedések-
ben számos hétköznapi élethely-
zet, emberi probléma és küzdelem 
is megjelenik. Ezért a Szentírásban 
kevésbé járatos ember számára is 
könnyebben érthető a mondani-
való. A Laudetur Kiadó gondozá-
sában megjelent könyv egy teljes 
egyházi évre – adventtől egészen a 
következő adventig – biztosít lelki 
olvasmányt. Finta atya hivatásáról 
és közel három évtizedes szolgála-
táról, tapasztalatairól is ír a kötet 
elején. A kiadványban 55 vasár-
nap és ünnepnap szentírási sza-
kaszait és a hozzájuk kapcsolódó 
elmélkedéseket olvashatjuk évsza-

kokra bontva. Finta atya főiskolai 
docensként a szegedi Gál Ferenc 
Egyetem Kateketika Tanszékén 
a katedrán is segíti a forráskere-
sést. A könyv a kecskeméti Korda 
üzletben vásárolható meg, illetve 
megrendelhető a Laudetur Kiadó 
weboldalán. S. É.

ARCOK
Ha hiszel benne, semmi sem lehetetlen
Könyv született Gyöngyi Krisztián ökológus kalandos életéről

A magyarságért 
dolgozott Moldvában Ősszel emléktáblát állítottak 

Ruandában egy kiskunhalasi 
természetvédőnek. Gyöngyi Krisz-
tián szó szerint az életét adta az 
orrszarvúkért, és nem mindennapi 
történetéről nemrégiben könyv is 
megjelent. 

2017. június 7-én reggel Bedő Or-
solya ruandai otthonukban főzött, 
amikor férje, Krisztián kedvenc 
bögréje egyik pillanatról a másik-
ra szó szerint darabokra robbant 
– magától. Mint kiderült: az orr-
szarvúk megmentésével foglalko-
zó Krisztián körülbelül ugyanab-
ban a percben vesztette életét egy 
balesetben. Egy sebesült fekete 
orrszarvút igyekeztek felkutatni a 
bozótosban, amikor az állat a terü-
letét védve nekirontott a betolako-
dóknak, végzetesen megsebezve a 
43 éves magyar természetvédőt. 

A hír végigfutott a magyar 
médián, de abban méltatlanul ke-
vés szó esett Gyöngyi Krisztián 
munkásságáról. 
A kiskunhalasi 
fiatalember gyer-
mekkori olvas-
mányélményei 
nyomán előbb 
matróznak állt, 
majd beleszere-
tett Afrikába és 
az orrszarvúk világába. 26 évesen 
egy természetfilm hatására vágott 
neki az afrikai kontinensnek, majd 
két szakirányú diplomát is szerzett 
Angliában. Malawiban hat évet 
töltött orrszarvúkutatóként felesé-
gével, a kiskunmajsai Bedő Orso-
lyával, majd egy ruandai nemzeti 
parkba hívták szakértőnek. Itt érte 
a végzetes baleset. 

Kalandos életét Balogh Bog-
lárka író-újságíró vetette papírra 
Bedő Orsolyával közösen. Az orr-

szarvúk hajnala címet viselő könyv 
nemrégiben jelent meg. „Sok új-
ság megkeresett korábban, de úgy 
voltam vele, hogy Krisztián ne a 
halála miatt legyen fontos. Bogi vi-
szont meggyőzött, hogy tartozom 
Krisztiánnak annyival, hogy lezá-
rom a munkásságát. Először csak 
egy cikket írt, melyen egy hónapig 
dolgoztunk, majd azt mondta, hogy 
ez könyvért kiált, és felajánlotta, 

hogy nem kér érte 
mást, csak másfél 
évet az életemből. 
Ez az időszak 
érdekes módon 
a gyászfeldolgo-
zásban is sokat 
segített: néha na-
gyon nehéz volt 

beszélnem, rengeteget sírtam, végül 
sikerült elengednem Krisztiánt” 
– mondta el a Bács Megyeházá-
nak Orsi, aki bízik abban, hogy 
hétéves Estella lányuk, ha felnő, 
büszkén olvassa majd édesapja 
történetét. Orsi egyébként nem 
szakadt el Afrikától és az orr-
szarvúktól: a győri Xantus János 
Állatkert csapatának tagjaként 
részt vesz egy tanzániai vadvédel-
mi-edukációs programban. 

„Krisztián magával ragadó sze-

mélyiség 
volt, aki 
nemcsak 
a termé-
szetet, de 
az em-
b e r e k e t 
is nagyon szerette. Amikor először 
találkoztunk, tudtam, hogy része-
se akarok lenni a történetének. Ez 
persze áldozattal járt a részemről, 
de ezt soha nem veszteségként él-
tem meg. Egy év nekünk annyi volt, 
mint másnak nyolc” – hangsúlyoz-
ta Orsi, aki férjével tartott Afriká-
ba, ahol nemcsak a háztartást ve-
zette, hanem angolt tanított a helyi 
gyerekeknek, vagy éppen faültetési 
projektet vezetett. 

Amikor 2022 szeptemberében 
Ruandában felavatták Gyöngyi 
Krisztián emléktábláját, kiemelték, 
hogy az ő szakértelmének, lelkese-
désének és felkészült csapatának 
köszönhető, hogy megmenekült 
a feketeorrszarvú-populáció a 
Liwonde Nemzeti Parkban, Ma-
lawiban. Orsi szerint Krisztián 
története azt üzeni: ha egy ügyért 
képesek vagyunk szenvedélyesen 
küzdeni és áldozatokat hozni, ak-
kor semmi sem lehetetlen.

  S. I.

Gyöngyi 
Krisztián és Bedő 
Orsolya terepen, 
illetve a könyv 
borítója

FOTÓ: CSALÁDI ARCHÍV

Aki járt már Moldvában, bizonyá-
ra felejthetetlen emlékként őrzi 
a csángók gyönyörű kultúráját, 
vendégszeretetét.

A Solton élő Hoffman Ferenc 
majdnem két évet töltött köztük 
és velük a Petőfi Sándor-ösztön-
díjnak köszönhetően, mely a szór-
ványban élő magyarokat támo-
gatja. Egy Moldvában tartózkodó 
barátja látogatásakor szeretett bele 
az ottani világba, és mint a Cser-

kész Szövetség munkatársa úgy 
gondolta, kiválóan kamatoztathat-
ja közösségfejlesztő tapasztalatait. 
Amint mesélte, korábban a Vaj-
daságba szeretett volna szegődni 
segítőként, mivel kisgyermekkorát 
Temerinben töltötte. Erre azonban 
a pályázat nem adott lehetőséget, 
így került egy moldvai oktatási 
programba, az ezeréves határtól 
száz kilométernyire, a Bákó me-
gyei Lészpedre. Huszonnyolc ma-
gyar iskola tartozott a hatáskörébe, 
ahol rengeteg programot szervez-
tek. Felsorolni lehetetlen a sokrétű 
feladatáradatot, annyi bizonyos, 
hogy a legfontosabb célkitűzés a 

magyarságtudat erősítése, anya-
nyelvünk tanítása volt. 

Közel háromezer gyermeket 
érintett a program, ami azért nagy 
jelentőségű, mert amint azt Fe-
renc mesélte, a 13 év alattiak már 
alig-alig beszélnek magyarul. Egy 
Kárpát-medencei óvodafejlesztés 
előkészítésében is nagy szerepet 
vállalt a bölcsődéskorú gyermekek 
foglalkoztatásával. Nagy jelentő-
séggel bírt Áder János köztársasá-
gi elnök látogatásának előkészíté-

se, ami azért volt különleges, mert 
400 év után ő volt az első magyar 
államfő, aki Moldvába látogatott. 

„Nagyon sok élményt kaptam az 
itt töltött idő alatt a moldvai ma-
gyaroktól. Példaértékű az a szeretet 
és emberség, ahogyan befogadtak, 
ahogyan élnek. Istenbe vetett hitük, 
a gondviselésre való hagyatkozásuk 
boldoggá, elégedetté teszi őket sze-
rény életkörülményeik ellenére. Ro-
mantikus bája van mindennapjaik-
nak. Hitben és emberségben is sokat 
tanultam tőlük, és természetesen 
mély, ma is tartó barátságok szület-
tek” – összegezte Hoffman Ferenc. 

Supka Éva

Krisztián nemcsak 
a természetet,

de az embereket is 
szerette

Szabadalmaztatták
a vadkerti forgókapát
A Vadkerti-Agrotechnika Kft. ki-
vitelezésében készült szőlőművelő 
forgókapa szabadalmi bejegyzését 
néhány hete vehette át a cég alapí-
tó tulajdonosa, Nagy Gábor. Há-
rom évtizeddel ezelőtt traktorok és 
mezőgazdasági gépek kereskedel-
mével foglalkozott, majd átálltak 
a talajművelő munkaeszközök 
tervezésére és gyártására. Mér-
nökként mindig is a talajművelő 
gépek tervezése és gyártása volt a 
szívügye, termékpalettájukon ma 
már megtalálható minden talaj-
művelő gép.

Munkaeszközeik több mint 90 
százalékát belföldön értékesítik, de 
Szlovákiába, Romániába, Ukrajná-
ba, Szerbiába és Ausztriába is eljut-
nak a Vadkert-Agrotechnika gépei. 
Nagy Gábor az „Év Vállalkozója” 
díjat kapta meg októberben Solt-
vadkerten.  S. É. 

 FOTÓ: HOFMANN FERENC

 FOTÓ: SUPKA ÉVA A napokban bemutatkozó lá-
togatáson járt a Megyeházán a 
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főka-
pitányság új vezetője. Dr. Gulyás 
Zsolt rendőr dandártábornokot 
és leköszönő elődjét, Dávid Ká-
roly rendőr vezérőrnagyot Rideg 
László megyei elnök, illetve dr. 
Mák Kornél és Vedelek Norbert 
alelnökök fogadták. Az új főkapi-
tány számára nem ismeretlen te-
rep Bács-Kiskun: korábban a me-
gyei főkapitányság határrendészeti 
szolgálatánál volt szolgálatvezető. 
Mint ahogy a főkapitányi munká-

ban is szerzett már tapasztalatot, 
hiszen 2019-től a Baranya Megyei 
Rendőr-főkapitányságot vezette.  

A megyei önkormányzat köz-
gyűlése támogatta dr. Gulyás Zsolt 
kinevezését, aki hangsúlyozta: 
minden erejével azon fog dolgoz-
ni, hogy az itt élők biztonságban 
éljenek. Rideg László megköszönte 
Dávid Károly 15 éves főkapitányi 
munkáját, aki  leköszönőbeszédé-
ben hangsúlyozta, hogy szolgálati 
ideje alatt mindig érezte a lakosság 
bizalmát, ami erőt adott a munká-
jához.  S. I. 

Új főkapitány a megye élén

 FOTÓ: SEBESTYÉN ISTVÁN
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A halak csillagképe című fotójával 
Daróczi Csaba nyerte el az Év Termé-
szetfotója díjat a Saubermacher – az 
Év Természetfotósa 2022 pályázaton. 
A soltvadkerti fotós kapta egyúttal 
az Év Természetfotósa díjat is – im-
már hatodik alkalommal. 

2019-ben nyulakról, tavaly ga-
lambról, most halakról készült fotó-
val nyerte el az Év Természetfotója 
díjat. Mitől függ, hogy egy adott év-
ben milyen témára koncentrál?

Attól, hogy mit találok. A nyu-
lakra és a halakra is véletlenül akad-
tam rá, a galambot pedig már régóta 
terveztem megfotózni, ahhoz csak a 
technikát kellett kitalálnom. 

A mostani díjnyertes képnél azt 
szerettem volna, ha egyszerre látszik 
a víz alatti világ és a csillagos égbolt. 
Ehhez egy normál kamerára volt 
szükség, meg egy eszközre, mellyel 
le tudom tenni félig a víz alá, és rög-
zíthető, hogy ne mozduljon be. Két 
hétig tartott a projekt. A terepszem-
léket nem számítva hatszor-hétszer 
mentem ki fotózni. Szerencsém is 
volt, mert a Holdat eredetileg nem 
kalkuláltam bele a képbe, mégis 
pont akkor volt jó helyen, amikor a 
legjobb felvételt sikerült elkészíte-
nem. 

Tizennyolc alkotása került falra az 
Év Természetfotósa idei versenyén, 
és három kategóriában is elhozta az 
első díjat. Mitől lesz jó egy termé-
szetfotó?

Ennek nagyon sok összetevője 
van, de a legfontosabb a megdöbbe-
nés ereje. Olyan képet kell készíteni, 
amely első ránézésre mellbe vágja 
az embert, és az újdonság erejével 
hat, miközben esztétikailag is kiváló. 
Olyat kell mutatni, amilyet még sen-
ki sem látott, és a jelenet sem megis-
mételhető.

Mennyiben függ a technikától és 
mennyiben a fotóstól, hogy egy fotó 
mennyire lesz megdöbbentő? 

Minél jobb technikával fotózik 
valaki, annál több ötletet tud meg-
valósítani, de ettől még nem lesz 
jobb fotós. Vagyis a technika csak 
egy eszköz, mely a lehetőségek körét 
tágítja. Például ma már mobillal is 
lehet megdöbbentő fotókat készíte-
ni – az egyik képemmel mobilkate-

góriában hoztam el az első helyet –, 
sőt vannak olyan témák, amelyekhez 
speciálisan ez a technika kell. Szám-
talan ötlet van ugyanakkor, amiket 
nem lehet vele megvalósítani.

Egy videóban elmagyarázza, ho-
gyan készült a kép. Ezzel éppen an-
nak az esélyét növeli, hogy mások is 
megcsinálják ugyanezt, nem? 

Az a fotó már nem lesz mellbe 
vágó, hiszen olyat már láttunk. En-
gem nem zavar, ha utánoznak. Az 
éppenséggel a fotós szegénységi bi-
zonyítványa, ha nincs eredeti ötlete, 
és nem tudja azt megvalósítani. 

Szinte minden díjnyertes képe a 
Kiskunságon készült. Mitől olyan 
különleges ez a táj? 

Az ország egyik legváltozatosabb 
térsége a Kiskunság, ahol a szikes 
pusztától a homokbuckákon keresz-
tül a buja mocsarakig nagyon sok 
szépség megtalálható. 

De szerintem minden térség 
kimeríthetetlen. Bárhol él is az em-

ber, ha bemegy egy erdőbe, már 100 
méteres körzetben történik olyan 
jelenet, amely díjnyertes lenne, ha 
lefotóznák. Csak meg kell találni. 
Sokan talán nem gondolták volna 
például, hogy a Vadkerti-tavon el le-
het készíteni az év természetfotóját.  
 
Mennyi időt tölt fotózással?

Sokkal többet töltök szemlélő-
déssel, mint magával a fotózással, 
az arány körülbelül 70-30 százalék. 
Sokszor napokig csak keresem a té-
mát és a megfelelő helyet úgy, hogy 
közben egyet sem kattintok, vagy 
nagyon keveset. Nyáron egyébként 
szinte mindennap kint vagyok, leg-
inkább napkelte után meg napnyug-
ta előtt, télen viszont inkább csak 
hétvégén.

Jelenleg milyen projekten dolgozik?
Ultraszéles látószögű objektív-

vel szeretnék állatokat fotózni a sa-
ját környezetükben. Ehhez keresem 
most a megfelelő területet és a meg-
felelő állatot.  S. I.

TERMÉSZETÜNK
ISMERJÜK MEG A FÜLÖPHÁZI-BUCKAVIDÉKET!

Garmadára fel, 
szélbarázdába le!

Amilyet még senki sem látott
Ismét Daróczi Csaba lett az Év Természetfotósa

Megújultak a 
denevérotthonok
Megújították a Kiskunsági Nem-
zeti Park működési területén 
álló denevértornyokat. A 10-12 
méter magas, rendszerint fából 
készült építmények a mára visz-
szaszorult idős, ártéri erdők, od-
vas fák hiányát pótolhatják. Belső 
kialakításuk a denevérek speci-
ális igényeihez alkalmazkodik. 
A tornyokat elsősorban nyáron, a 
szaporodási időszakukban hasz-
nálják a kolóniák. A javítás során 
befedték az évek alatt kialakult ré-
seket, hogy a lehető legkevesebb 
napfény jusson be a „házakba”, 
illetve távol tartsák a denevérekre 
veszélyt jelentő ragadozókat, pél-
dául a baglyokat.

Jó évük volt a rákosi viperáknak
A LIFE-program keretében a 
Felső-Kiskunságban két gyepterü-
leten összesen 50 rákosi viperát 
engedtek szabadon a Kiskunsági 
Nemzeti Park munkatársai a 
Magyar Madártani és Természet-
védelmi Egyesülettel közösen. A 
3-4 éves ivarérett egyedek szüle-
tésüktől a Rákosivipera-védelmi 
Központban nevelkedtek, és annak 
érdekében, hogy minél könnyeb-
ben tudjanak alkalmazkodni az új 
környezethez, kerámiából készült 
mesterséges telelőüregekbe he-
lyezték el őket. 

A szabadon engedéssel a munka 
még nem ér véget, hiszen ezt köve-
tően is folyamatosan figyelemmel 

kísérik a védett viperák sorsát. A 
rendszeresen zajló terepi bejárá-
sok és felmérések során gyűjtött 
adatok segítségével a szakértők a 
későbbiekben képet kapnak a kí-
gyók túlélési arányáról és szaporo-
dási sikeréről.

Az elmúlt közel 20 évben ösz-
szesen 723 rákosi vipera került 
10 természetes élőhelyre a Duna–
Ipoly, a Fertő–Hanság és a Kiskun-
sági Nemzeti Park területén.

A Kunpeszér mellett található 
Rákosivipera-védelmi Központ-
ban  idén rekordszaporulat  volt. 
Az április közepén megfigyelt pár-
zások után augusztus első három 
hetében 40 nőstény összesen 542 
utódot hozott világra.  K. N. P.

A Fülöpházi-buckavidék méltán 
kedvelt kirándulóhely, hiszen az 
egyik leglátványosabb, legkülönle-
gesebb arcát mutatja a változatos 
élőhelyekkel rendelkező Kiskunsá-
gi Nemzeti Parknak. Itt található a 
Naprózsa Erdei Iskola és Oktató-
központ, amely számos program-
mal várja az iskolai táborozásra 
vagy természetismereti foglalko-
zásra érkező óvodásokat, iskolá-
sokat. A bejelentkezett csoportok 
rendhagyó természetismereti órá-
kon fedezhetik fel a homokbuckák 
különleges élővilágát, védett ter-
mészeti értékeit és tájtörténetét. Az 

erdei iskola gyerekbarát udvarán 
fa játszótér, fedett foglalkoztató és 
gyógynövénykert biztosít kiváló 
helyszíneket a foglalkozásokhoz.

Az egyéni látogatók részére a 
szabadon bejárható területet a tíz 
állomásból álló Báránypirosító tan-
ösvény mutatja be. Bevezető szaka-
szán az erdei torna- és fitnesz pálya 
a szabadidős tevékenységek kelle-
mes színtere. Szakvezetett túráikon 
évente több alkalommal nyújtanak 
lehetőséget a fokozottan védett te-
rületen található, igazi sivatagra 
emlékeztető, nyílt felszínű homok-
buckák felfedezésére.  V. J.

Bács-Kiskun a Tiszán túl is 
boldoggá tesz
Tiszaug, Bács-Kiskun megye 
legfiatalabb, egyetlen Tiszán túli 
települése 1990-ben csatlakozott 
megyénkhez. Festői szépsége 
vonzóvá teszi az aktív sportot, 
kikapcsolódást kedvelők számára, 
hiszen a kis falut átöleli az élő és 
a Holt-Tisza is. Iskolája már nincs, 
egy 36 fős idősek otthona és egy 
120 fős fogyatékkal élő otthon 
jelent sok családnak megoldást 
a szerettei elhelyezésére, illetve 
munkalehetőséget a helyieknek. 

A kistelepülés, felismerve kör-
nyezeti adottságait a turizmusban 
látja a kitörési pontot. És amint 
azt Káré  Gábor polgármester el-
mondta: ezt erősítve alakítottak ki 
egy horgászösvényt, mely a part-
szakaszon kanyarogva invitálja 
kellemes sétára a kirándulókat, és 

elérhetővé teszi a vízpartot a hor-
gászok számára, akik között igen 
népszerű hely Tiszaug. 

Az ideérkezők és a helyben 
élők kényelmét is szolgálja a part-
szakaszon kialakított vizesblokk, a 
kerti pihenők, a játszótér, de stégek 
is készültek, hogy a csónakok, ke-
nuk is biztonságosan kössenek ki. 
A vízisportok kedvelői is szívesen 
húzzák itt az evezőket, mi több 
nyaranta nagyszabású sárkányha-
jóversenyt is rendeznek. A telepü-
lés nagy álma, hogy a valamikor 
elhagyott és ma újra gazdára talált 
cölöpházak környékén egy igazi 
plázs épüljön a strandolók, a nya-
ralók, a pihenni vágyók részére. 

–sé– 
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Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke, Patkós Zsolt, a Kiskun 
Önkormányzatok Szövetségének elnöke és Lezsák Sándor, a Lakiteleki 
Népfőiskola Alapítvány kuratóriumi elnöke

A téli ünnepkör jellegzetes nép-
szokásainak időszaka a január 
elsejei évkezdés, amelynek tra-
díciója és az azt követő népszo-
kások sora főként abból a hitből 
nőtt ki, amelyik szerint a kezdő 
periódusokban végzett cselekmé-
nyek folyamatosan maguk után 
vonzzák azok megismétlődését. 
Ezért igyekszünk ilyenkor min-
den körülmények között örömöt 
és boldogságot okozó, vidám és 
közösségi élményeket megélni. 

Az újév perceit évszázadok óta 
nagy lárma és zajkeltő hanghatá-
sok sora előzte meg, melyekkel a 
gonosz hatalmát és az óévet ül-
dözték ki az eljövendő udvarából. 
Étkezési szokásokban is megjelent 
a néphit, a hiedelemvilág, példá-
ul Kiskunmajsán és térségében 
az újév reggelén kötelező volt főtt 
disznófejet fogyasztani, mert az 
„előre túrta a szerencsét”, míg a 
szárnyasok fogyasztását tilalom 
övezte. Érdekesség az állatok sza-
porulatát tekintve az a néphit-
elem, amelyik szerint, ha az újév-
ben először férfi vendég érkezik 
a házhoz, akkor bikaborjú vagy 
csődörcsikó, ha nő vendég érke-
zik, akkor pedig kancaborjú vagy 
kancacsikó jön először a világra. 

Kalocsán az újévi bálból haza-
érkezve zeneszóval köszöntötték 
az új esztendőt, majd elkezdődött 
a ház körüli munka: a baromfi-

udvarban karácsonyi kukoricát 
hintettek, a lovakat és a szarvas-
marhákat a karácsonyfa alatti 
szalmával és szénával etették. Eb-
ből került a baromfik alomjába is, 
védve ezzel őket minden beteg-
ségtől. 

A kalocsaiak újévi étkezési 
szokásainak elengedhetetlen ré-
sze a lencseleves és a főtt kukori-
ca, amelyeket a bőséges anyagiak 
reményében fogyasztottak. Bár-
minemű pénz kiadása tilos volt, 
hiszen a néphit úgy tartotta, hogy 
ha ezen a napon pénz hagyja el a 
gazda zsebét, akkor egész évben 
adósa lesz valakinek. 

 H. Cs.

Magyarországon több mint húsz 
éve van jelen a natúrparkmoz-
galom, amely jóval többről szól, 
mint „csak” a természetvédelem. 
Bács-Kiskun megyében a Fel-
ső-Bácskai és Homokháti Érték-
megőrző Natúrpark Egyesület 12 
települést összefogva népszerűsíti 
a természeti és épített örökséget 
vagy a helyi termékeket. 

„A lényeg a tájnak mint egységes 
egésznek a megőrzése. Ebben benne 
van a természeti és épített értékek 
védelme éppúgy, mint a közösségi 

programok szervezése, a turizmus 
népszerűsítése, a helyi termékek 
helyzetbe hozása, és természetesen 
a szemléletformálás” 
– sorolja Maczkó Jó-
zsef, Kelebia polgár-
mestere, aki 2014-ben 
kezdte szervezni a déli 
határ mentén megál-
modott natúrparkot. 
2017-ben 12 térség-
beli településsel közösen hozták 
létre a Felső-Bácskai és Homokháti 
Értékmegőrző Natúrpark Egyesü-
letet, és egy ével később nyerték el 

a Natúrpark címet az Agrárminisz-
tériumtól.

TOP-forrásból, a megyei ön-
kormányzattal együtt-
működve azóta három 
kerékpáros-pihenő-
házuk épült Kelebián, 
Bács almáson és Tom-
pán. Ezek a kiállítótér-
rel rendelkező épületek 
egyfajta szabadtéri sza-

badidőközpontként funkcionálnak, 
amelyeket nemcsak kerékpáros tu-
risták látogatnak rendszeresen, ha-
nem óvodás- és iskoláscsoportok is. 

A határ menti natúrpark külön 
hangsúlyt fektet a kerékpáros-turiz-
musra, hiszen a területet érinti az 
EuroVelo 13 nemzetközi, valamint a 
4. számú országos kerékpár út. „Ter-
mészetesen gyalogtúrákat is szerve-
zünk. A rendezvényeinken a települé-
sek népszerűsítik a helyi termékeiket, 
amelyek közül többet a Bácskai Be-
cses védjegy alatt igyekszünk piacra 
juttatni” – emelte ki Maczkó József, 
hozzátéve: terveik között szerepel a 
határon túli kapcsolatok erősítése, 
mert Szabadka térségében is szám-
talan látnivaló vár felfedezésre. S. I.

KÖZÖSSÉGEINK

A mézeskalácssütés sok családnál 
minden évben az ünnepi készü-
lődés része. A mézes-fahéjas illat 
ilyenkor bejárja a lakást, és igazi 
karácsonyi hangulatot teremt.

A díszítésük külön öröm, főleg a 
gyerekeknek.

Ha eddig még nem találta meg 
a tökéletes mézeskalácsreceptet, 
próbálja ki a kiskunmajsai Dózsá-
né Mihálka Betti mézesét.

HOZZÁVALÓK
1 kg átszitált liszt
25 dkg kristálycukor
50 dkg vegyes méz
fél csomag szódabikarbóna
2 egész tojás
20 dkg margarin
20 dkg porcukor
fél csomag mézes fűszerkeverék

ELKÉSZÍTÉS
Az átszitált lisztet, a fűszerkeveré-
ket és a szódabikarbónát összeke-
verjük egy tálban. A lisztes keverék 
közepébe készítünk egy kis mélye-
dést, ebbe daraboljuk a margarint. 

A mézet a cukorral alaposan 
elkeverjük, lassú tűzön összeme-
legítjük. Nem szabad forralni! 

Ha elolvadt a cukor a mézben, 
a margarinra öntjük és megvárjuk, 
míg kihűl. Ezután hozzátesszük 
a 2 tojássárgáját és alaposan ösz-
szegyúrjuk.

A tésztát 1 cm vastagra nyújt-
juk, majd tetszőleges formákat 
szaggatunk belőle. 

Előmelegített sütőben 250 °C-
on addig sütjük a mézeseket, amíg 
kicsit barnulni kezdenek. A tepsi-
ből csak akkor vegyük ki őket, ha 
kihűltek.

A 2 tojásfehérjéhez hozzáadjuk 
a kimért, átszitált porcukrot, majd 
kézi robotgéppel a legmagasabb 
fordulaton verjük addig, amíg szép 
fehér habot kapunk.

Az elkészített habot nej-
lonzacskóba töltjük, és másnap ez-
zel díszítjük a kisült mézeseket. Ha 
légmentesen tároljuk, hónapokig 
eláll a sütemény. Tejérzékenyek is 
fogyaszthatják. L. V. K.

Betti karácsonyi mézese

Natúrpark: természetes közösségépítés

Túlélni a 20. századot
Állandó kiállítás nyílt Császár-
töltésen a Sváb Értéktár házban 
Túlélni a XX. századot címmel. A 
falu történelmének legviharosabb 
eseményeit bemutató tárgyakat és 
dokumentumokat a helyi családok 
és elszármazott töltésiek ajánlot-
ták fel. Fél évszázados történelmet 
foglal össze a tárlat, melynek nem 
titkolt célja, hogy az utókor lássa a 
leszármazottak életét, megpróbál-
tatásaikat.

Bronzérmesek 
lettek a mentők
Bácsalmási mentők is neveztek az 
országos lépcsőfutásra, ahol nem 
kevesebb, mint huszonkét eme-
letnyi lépcsőzéssel bizonyították 
kiváló erőnlétüket. A 700 lépcső 
nem fogott ki a dr. Huszárné Ve-
réb Brigitta mentőorvos, Varga 
Ervin mentőápoló, Dózsai Zoltán 
mentőtechnikus, Páncsics Zsolt 
mentő-gépkocsivezető és Hidas 
Gábor mentőápoló alkotta csapa-
ton: teljesítményükkel bronzérmet 
érdemeltek ki.

Kadétképzés indul 
Bácsalmáson

A Bácsalmási Hunyadi János Gim-
názium is csatlakozott a Hon-
védelmi Minisztérium Honvéd 
Kadét Programjához, mely együtt-
működési megállapodását Sárosi 
Magdolna, a Bajai Tankerület ve-
zetője és Márai András, a gimnázi-
um igazgatója, valamint a Magyar 
Honvédség területi vezetői írták 
alá. Ennek értelmében a gimná-
zium vállalja: beemeli pedagógiai 
programjába a honvédelmi neve-
lést, ami, a honvédelmi alapisme-
retek mellett szabadidős elemeket 
is tartalmaz. A kadétképzés várha-
tóan a következő tanévben indul. 
A program célja a fiatalok hazafias 
nevelése.

Épül a mélykúti centrum
Egyre látványosabb a Mélykúti Művelődési és Sportcentrum építése. A 
tervek fokozatosan valósulnak meg, a komplexum leendő fogadóterébe 
lépve már körvonalazódik az új kávézó helye, jobbra a 306 ülőhelyes 
sportcsarnok, balról a rendezvényterem, szemben a mintegy 150 fős 
színház- és moziterem épül.  Ezzel a térség egyik legszebb kulturális és 
sportlétesítményét adják át jövőre. Sz. P.

Erősítik a kun identitást

Harmincnegyedik tagként üdvö-
zölték a Bács-Kiskun Megyei Ön-
kormányzatot a Lakiteleken tartott 
Kiskun Önkormányzatok Szövet-
sége Közgyűlésén. Rideg László, 
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 
elnöke úgy fogalmazott, hogy a 
megyei önkormányzatnak elemi 
kötelessége segíteni, támogatni a 
szövetséget, mely többek között 
a kun identitás erősítését tűzte ki 
célul. Eddig 33, főként megyei te-
lepülés tartozik a szövetség sora-
iba. Patkós Zsolt elnök hangsú-
lyozta, hogy ami a múltban érték 
volt, annak a jelenben is annak kell 
maradnia, azért pedig minden te-
lepülésnek meg kell tennie a tőle 
telhető legtöbbet, hogy a fiatalok is 
megismerjék múltjukat, őrizzék ha-
gyományaikat. 

Lezsák Sándor, a Lakiteleki 
Népfőiskola Alapítvány kuratóriu-
mi elnöke bizalmi tőkének nevezte 
a szövetséget, melynek sokkal ma-
gasabb az árfolyama, mint a legdrá-
gább valutának. Az elnök a tanács-
kozáson mutatta be a Kun Képes 
Lexikont, illetve egy felhívást is is-
mertetett. A Lakiteleki Népfőiskola 
Alapítvány, a kiskunfélegyházi Kis-
kun Múzeum és a karcagi Györffy 
István Nagykun Múzeum pályáza-
tot hirdet a kun települések iskolái-
nak, felső tagozatos és középiskolás 
diákok számára. A felhívás már el-
érhető az alapítvány honlapján.

A tagság egyhangúlag kiskun 
kapitánnyá választotta dr. Mák 
Kornélt, a Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlés alelnökét, akit március-
ban avatnak majd. -sé-

Újévi népszokások 
Bács-Kiskun megyében FOTÓ: SUPKA ÉVA
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Jövő tavasszal már szeretné saját 
csarnokában fogadni a verseny-
társakat a Kiskunmajsai Aszta-
litenisz Club. A helyi sportpálya 
tőszomszédságában, a Kálvária és 
a Lommatzsch utca sarkán áll a 480 
négyzetméteres csarnok, ahol már 
a belső munkálatokat végzik. 

A Kiskunmajsa AC jelenleg egy 
bérleményben tartja edzéseit, a 
bajnokikat pedig a Városi György 
Sportcsarnokban rendezik. A saját 
csarnokhoz a város önkormányzata 
biztosította a területet, de az anya-
gi forrásokat a KAC vezetőségének 
kell előteremtenie a több tízmilliós 
beruházáshoz. Helyi vállalkozások 
is támogatták a csarnok építést és 
kisebb-nagyobb összegek is érkez-
tek a klub számlájára. 

– Hálásan köszönjük mindenki 
segítségét, de továbbra is örömmel 
fogadjuk a felajánlásokat – fogal-

mazott Tanács Imre, a KAC el-
nökhelyettese, akitől megtudtuk, 
hogy hamarosan elkezdik a speci-
ális sportburkolat felhelyezését a 
játéktérre. A Kiskunmajsai AC-ban 
jelenleg húsz gyermek és harminc 

felnőtt asztaliteniszezik, a felnőtt 
női csapatuk az Extra Ligában sze-
repel, a férfiak az NB II-ben játsza-
nak, és a megyei II. osztályban is 
indult majsai csapat.

F. E.

A birkózás megyei fellegváraiban 
komoly munka zajlik. Igazolja ezt 
az ősszel rendezett versenyek sike-
re: Csongrádon a női diákolimpiai 
bajnokságon az ország 48 sport-
egyesületéből 164 versenyző lépett 
szőnyegre. Bács-Kiskunt Kiskun-
félegyházáról öt, Soltvadkertről 
három sportoló képviselte igen 
eredményesen. Kiskunfélegyháza 
két első és két harmadik helye-
zést szerzett, a soltvadkertiek egy 
arany- és egy bronzérmet vihettek 
haza, valamint egy ötödik helye-
zést is elértek.  

Mindkét klubnál igen ered-
ményes évet zártak a sportolók. 
Kiskunfélegyháza a diákkorosz-
tályban az országos csapatbajnok-
ságon második helyet szerzett. Ed-
dig az U15-ös és U17-es Eb-n és 
vb-n, valamint az ifjúsági olimpiai 
fesztiválon vettek részt. Az orszá-
gos rangsorban jelenleg a 
13. helyen állnak. A 
megyeiek közül 
a Soltvad-
kert a 
2 9 . , 
a 

Kesi a 31., a KTE a 46. és a Bócsa 
az 59. Kiskunfélegyházára nagy te-
rületről járnak birkózni a fiatalok: 
Fülöpjakabról, Kunszállásról, Pál-
monostoráról, Petőfiszállásról, de 
még Kiskunmajsáról is. Verseny-
zőik az utóbbi 20 évben bejárták a 
világot Japántól az USA-ig.  S. É.

Fiatal kora ellenére máris B kate-
góriás magyar bajnok fogathajtó 
a felsőszentiváni Vörös Milán. 
A 21 éves fiatalember ménesgazda 
szakon tanul a Szegedi Tudomány-
egyetemen, és mellette gyakran 
hetente hét napot edz a lovaival, 
hogy elérje az álmát: egyszer 
a világbajnokságra is eljusson. 
Milánnal a terveiről és a bajnoki 
címhez vezető útról beszélgettünk.

A fiataloknál a lovaglás igazi slá-
gersportnak számít, de a fogathaj-
tás már kevésbé populáris válasz-
tás. Mi az oka, hogy mégis a bakra 
ült fel, nem pedig a nyeregbe?

Tulajdonképpen „belenőttem” 
a fogathajtásba. Édesapám 30 éve 
hajt, a véremben van a lovak irán-
ti szeretet. Kiskoromban, ahogy 
mindenki, én is lóháton kezdtem. 
Nagyon sokat estem, és bár min-
dig visszaültem, mégis kudarcként 
maradt meg bennem ez az idő-
szak. Azóta is tartok kicsit a lo-

vaglástól, a fogathajtásban viszont 
megtaláltam magamat. 2018-ban 
csöppentem a versenyek világába, 
akkor még csak a bátyám mögött, 
segédhajtóként. 2021-ben kezdtem 
hajtóként versenyezni, rögtön az 
első megmérettetésemen, Szilvás-
váradon mind a három verseny-
számot megnyertem.

Voltak meghatározó lovak az éle-
tében?

Rögtön három is: Villám, Lady 
és Vidám. Villám pónimmal kezd-
tem a lovazást, rajta tanultam meg 
lovagolni. Zorán bátyám nyomdo-
kait követve Ladyt már én is haj-
tottam, az első komolyabb ered-
ményeimet Vidámmal értem el. 
Egy éve pusztult el, nagy űrt ha-
gyott maga után: hetekig az istálló 
közelébe sem tudtam menni… 

Hogyan készülnek a versenysze-
zonra?

Három lovam van most, a ké-
pességeik szerint állítom össze a 
fogatot: a díjhajtást és az akadály-
hajtást Muskétással és Nádorral, a 
maratonhajtást Derrick és Nádor 
mögött hajtottam le a mélykúti 
döntőn. Télen is kimegyek a lo-
vakhoz, de az igazán intenzív a 
felkészülési időszak. Tavasszal, 
szezon elejétől heti 3-4 alkalom-
mal hajtok az edzőmmel, 2-3 na-
pot pedig egyedül. Bátyám, Zorán 

is sokat segít nekem a felkészülés-
ben.

Nem nehéz összeegyeztetni a 
sportkarriert az egyetemmel?

Egy biztos: a lovazás egy élet-
forma, rengeteg időt igénybe vesz. 
Itt nincs sem hétvége, sem ünnep-
nap. Ám cserébe rengeteget lehet 
tanulni a lovaktól: igazán hálás, 
szeretetre méltó lények. Szerencsés 
vagyok, mert már a gimnázium 
alatt is támogattak a tanáraim, az 
egyetemen pedig még szabadabb 
az élet, így egyelőre nem okoz ne-
hézséget több fronton helytállni. 

Vannak példaképei? Milyen célt 
tűzött ki maga elé?

Természetesen vannak, ráadá-
sul magyarok; nem volt szükségem 
külföldiekre. Az egyik az edzőm, 
Kecskeméti László, aki háromszo-
ros világbajnok. Gyermekkori pél-
daképeim pedig a Lázár testvérek 
(Vilmos és Zoltán). Az a célom, 
hogy hozzájuk hasonlóan egyszer 
én is elindulhassak a világbajnok-
ságon! Egy szép napon én is né-
gyesfogat-hajtó szeretnék lenni! A 
feltételek adottak hozzá, már csak 
fel kell, hogy nőjek a feladathoz.

Pál Fanni
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Megyei sikerek a tatamin

Lassan, de biztosan Magyaror-
szágot is meghódítja a nordic 
walking, azaz a síjárás vagy más 
néven az északi gyaloglás. Itthon 
is egyre többen ismerik ezt az 
elsőre talán furcsa nevű, finn ere-
detű mozgásformát. A Bács-Kiskun 
Megyei Szabadidősport Szövetség 
szervezésében megyeszerte 11 te-
lepülésen próbálhatják ki a nordic 
walking technikát, akik kedvet 
kapnak hozzá. 

A nordic walkinghoz csak egy 
pár speciális botra és jó adag lel-
kesedésre van szükség. Az első 
néhány foglalkozás a megfelelő 
gyaloglótechnika elsajátításával 
telik. A módszer egyáltalán nem 
bonyolult, viszont fontos, hogy 
jól rögzüljön. Ebben segít a szak-
képzett vezető. Ha ez megvan, 
indulhat a kaland: Bács-Kiskun 
megye ugyanis csordultig van 
túraképes helyekkel, csak győz-
zünk válogatni!

Miért érdemes kipróbálni?
Az északi gyaloglás kortól és 

nemtől függetlenül is remek vá-
lasztás. Számos jótékony hatása 
mellett sokkal kímélőbb az ízüle-
teinknek a hagyományos sétánál. 
Javítja az állóképességet, erősíti az 
izmokat, rendszeres gyakorlásával 
edzi a szívet, segíti a test oxigénel-
látását, és oldja a feszültségből ere-
dő görcsöket. A csontritkulás elleni 
harcban is hatékony fegyver lehet.

Vargáné Katalin, a mára 16 
fős szanki csapat instruktora min-
denkinek jó szívvel ajánlja ezt az 
új keletű sportot, aki az aktív ki-
kapcsolódás híve. „Mindazok szá-
mára, akik szeretik a természetet és 
a túrázást, ez a sport ideális lehet. 
Emellett valódi közösségkovácsoló 
tevékenység, ráadásul a tartalmas 
séták alkalmával rengeteg látniva-
lót fedezünk fel közösen” – árulta el. 
A heti edzések alkalmával mindig 
máshová látogatnak: legutóbb a 
soltvadkerti tavat járták körbe, de 
vendégeskedtek már a tázlári csa-
patnál is.

Könnyű a dolguk a helyszínvá-
lasztásnál, hiszen a megye remek 
túrahelyek tárháza. Ilyen például a 
Kecskeméti Arborétum, a világon 
egyedülálló fülöpházi homokbuc-
kák vidéke vagy akár a császártöl-
tési Vörös mocsár tanösvény.

P. F.

INTERJÚ VÖRÖS MILÁN ORSZÁGOS FOGATHAJTÓ BAJNOKKAL

Az álmom, hogy négyesfogat-hajtó legyek

Friss eredmények
2022: Mélykút, CAN-B kate-
gória bajnoki döntő: díjhajtás 
2. hely 49,60 pont; maraton 
7. hely; akadályhajtás 4. hely; 
összetett 1. hely.

Botokkal az egészségért!
Bács-Kiskunban is egyre népszerűbb a nordic walking 

Összefogással épül az asztalitenisz-csarnok
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