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Lelkes gyerekzsivaj Helvécián
Régi vágya vált valóra a nagyközség lakos-
ságának azzal, hogy megépült az új óvoda és 
bölcsőde épülete. Az intézmények kialakítását 
megelőzően a településen a Helvécia Napvi-
rág Óvoda működött tagóvodával, bölcsődéje 
pedig nem volt. A Kerekerdő Tagóvodában 3 
csoportban zajlott az oktató-nevelő munka. 
Az épület azonban jelentős mértékben elavult, 
sem területe, sem felszerelése, infrastruktú-
rája nem felelt meg a XXI. századi nevelési 
környezet elvárásainak. A nemrégiben átadott 
épületek azonban a fent említett problémákra 
megoldást jelentenek. Egy 3 csoportszobás, 36 
kisgyermek elhelyezésére alkalmas bölcsőde, 
valamint egy 4 csoportszobás, összesen 100 
gyermek befogadására képes óvoda létesült a 
Szabó Sándor lakótelepen. 

***

Az eddigi legnagyobb  
beruházás Soltvadkerten
Korábban, amikor az időjósok nagyobb csa-
padékot jeleztek, a vadkertiek már tudták: 
komoly gondok elé néznek.  A 450 millió fo-
rintból megvalósult fejlesztés eredményeként 
kettő egymástól különálló, de mégis összefüg-
gő feladatrész valósult meg. Egyrészt a váro-
si csapadékvíz-hálózat rekonstrukciója feje-
ződött be az átemelőkkel együtt, 3350 méter 
hosszban, másrészt elkészült a két városi zá-
portározó tó, és annak parkosított környezete, 
amely a Vadkerti-tó ülepítés utáni megtáplálá-
sa mellett, sport és szabadidős célokat szolgál 
a jövőben. Ezzel a beruházással megvalósítha-
tó, hogy a város frekventált részeiről el tudják 
vezetni a manapság jellemzően rövid időn be-
lül, nagy mennyiségben lezúduló, évi 500-600 
milliméternyi vizet.

HÍREK
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Minimálisra csökkent  
energiaköltségek Hajóson
Szinte csak az alapszolgáltatási díjjal számolva 
működik a jövőben a TOP pályázati forrásból 
megújult hajósi óvoda-bölcsőde. Megtörtént 
a több száz négyzetméter alapterületű óvo-
da-bölcsőde épületkomplexum homlokzati- és 
tetőszigetelése, részben a nyílászárók cseréje és  
napelemek segítik a jövőben a költséghatékony 
üzemeltetést. Gyakorlatilag a nullához közelít 
majd az épület energiaszámlája, hiszen a napele-
mek mind a világításhoz, mind a meleg víz előál-
lításhoz szükséges energiát megtermelik.

***

Új óvoda született Nyárlőrincen
„Hej óvoda, óvoda, az volt ám csak a csoda! Mint 
valami kacsalábon forgó, ékes palota.” Így szól a 
közismert gyermekdal, mely Nyárlőrinc eseté-
ben akár a valóságról is szólhatna. Legalábbis 
mostantól: megújult és kibővült ugyanis a tele-
pülés óvodája és bölcsődéje. A megépítése óta 
eltelt több mint 40 év erősen nyomott hagyott az 
épületen, korszerűsítése igencsak váratott magá-
ra. Az intézmény földszintjén a 4 óvodai csoport- 
szoba mellett átépültek a vizes blokkok, megújult 
formájában pompázik a tálaló konyha, az orvosi 
szoba, a logopédiai foglalkoztató. Az irodák és 
egyéb kiszolgáló helyiségek a tetőtérben talál-
hatóak meg. A két épületszárny közötti szabad 
területen kapott helyet a közösségi térként is 
használható, tágas tornaterem. Az épület udva-
ri szárnyában 1 csoportos bölcsődét alakítottak 
ki, az udvar pedig fedett terasszal várja a kicsi-
ket akár csapadékosabb időben is. A megújult, 
nyugat-európai színvonalú intézményt ősztől 80 
óvodás és 12 bölcsődés kisgyermek vehette bir-
tokba.

HÍREK
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HÍREK
Kerek egy világ lett
Több mint tíz éves álom egyik utolsó darabja 
került a helyére Kerekegyházán, mikor szeptem-
ber 6-án átadták az óvoda legújabb szárnyát. Két 
különálló épületet foglal magába a korszerű lé-
tesítmény, amely igazodik a fejlődő Kerekegyhá-
za igényeihez. Az ipari területek fejlesztésével, a 
gombamód épülő családi házakkal megjelent az 
igény, hogy az óvodai és bölcsődei helyek száma 
is növekedjen. Ennek az új, 6 csoportot befoga-
dó, 120 férőhelyes óvodai szárny jó példája. Az 
új komplexum egy több lépcsőből álló fejlesz-
tési ütem utolsó, befejező létesítménye, amely a 
huszonegyedik századi elvárásoknak megfelelő-
en tudja szolgálni a településen élő családok és 
gyerkőcök igényeit. 

***

Fontos állomás Imrehegy  
életében 
A megye legfiatalabb településén 3 középület 
energetikai korszerűsítésének befejezését ünne-
pelték nyár végén: a megújult orvosi rendelőnél, 
az egészségháznál, az iskola és óvoda épületénél 
vágták át a nemzetiszínű avatószalagot. A közel  
81 millió forintból megvalósult fejlesztés fontos 
mérföldkő az évi mintegy 100 millió forintból 
gazdálkodó község életében. A hőtermelő beren-
dezések cseréje, a kapcsolódó fűtési és használati 
melegvíz rendszerek korszerűsítése, az akadály-
mentesítés, a már meglévő, kül- és beltéri világí-
tási rendszerek modernizálása következtében az 
önkormányzat épületei hosszú időre megfelel-
nek majd az energiatakarékos, költséghatékony 
üzemeltetés feltételeinek. 
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Úgy gondolom, hogy a mi 
megyénk igazán rendkívü-
li. Nyitott, békés, vállalko-
zó kedvű emberek lakják. 
Mivel ebben a megyében él 
a legtöbb nemzetiség, így 
az elfogadás, a megértés, az 
egymáshoz való kötődés a 
helyiek mindennapjainak 
szerves részévé vált. Ettől 
válik valóban otthonná ez a 
térség. Otthonná, ahol iga-
zán szabadok és boldogok 
lehetünk. A megyei önkor-
mányzat szlogenje is ezt tük-
rözi: „Bács-Kiskun boldog-
gá tesz”.

Mire is gondolok pontosan?
Úgy vélem, hogy me-

gyénkben rengeteg olyan 
esemény van, amely lehe-

tőséget ad arra, hogy való-
di közösségi élményekkel 
gazdagodjunk. A megyei 
önkormányzat is támogat-
ta a helyi közösségek kez-
deményezéseit. Számtalan 
kulturális rendezvényhez 
csatlakoztunk, helyi és me-
gyei értékeket gyűjtöttünk 
és felhívtuk a figyelmet ha-
gyományaink sokszínűsé-
gére. Büszke vagyok arra is, 
hogy elindítottunk egy me-
gyei ösztöndíj pályázatot is 
a szakképzésben résztvevők 
számára, melynek mottó-
ja: „Bács-Kiskunban itthon 
vagy!”.

Emellett fontosnak tar-
tom kiemelni a beruházáso-
kat is. Bács-Kiskun megyé-

ben körülbelül 70 milliárd 
forint jó felhasználását bíz-
ták a megyei önkormány-
zatra, s ezt óriási munkával 
egyeztettük le a 118 telepü-
léssel, hogy valóban a szá-
mukra fontos fejlesztések 
történjenek meg. A megyei 
közgyűlés úgy döntött, hogy 
ebből a forrásból valameny-
nyi településen legyenek 
fejlesztések. A csaknem 500 
darab nyertes megyei pro-
jekt között óvodák, bölcső-
dék, iskolák, egészségügyi 
és szociális intézmények, 
önkormányzati épületek, ke-
rékpárutak és ipari parkok 
épülnek vagy újulnak meg.

A települések munkájá-
nak segítésére több mint 40 

új, fiatal szakembert alkal-
maztunk, hogy a projektek 
mindenhol gördülékenyen 
megvalósulhassanak. 

Megyénk polgármeste-
reivel igazán gyümölcsöző 
kapcsolatot sikerült kiala-
kítanom. Úgy gondolom, 
hogy településeink élén va-
lóban elhivatott vezetők áll-
nak, akik nap mint nap azért 
dolgoznak, hogy segítsék a 
helyi lakosok életét. 

 Rideg László

ÖT ÉV TÁVLATÁBAN…
Az idei évben lezárul egy önkormányzati ciklus, így óhatatlanul 
is összegezzük az elmúlt öt esztendő történéseit. A Bács-Kis-
kun Megyei Önkormányzatnál eltöltött eddigi kilenc év során, 
melyből négy évig alelnökként tevékenykedtem, az egyik leg-
nagyobb élményem az, hogy a megyében rengeteg szenzációs 
embert ismerhettem meg és olyan tapasztalatokat szereztem, 
melyek örök emlékként maradnak meg bennem. 

TARISZNYA
A Bács-Kiskun Megyei Ön-
kormányzat a 2014-2020-as 
időszakra vonatkozóan el-
kötelezte magát amellett és 
mindent megtesz annak ér-
dekében, hogy mindaz, ami 
számunkra olyannyira fontos 
bővüljön és fejlődjön. Az el-
képzelések megvalósításához 
a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program 

(TOP) biztosít lehetőséget és 
fejlesztési forrást. A TOP el-
sődleges célja a térségi gazda-
ságfejlesztés, a foglalkoztatás 
növelése és az itt élők helyben 
boldogulásának biztosítása, 
életkörülményeinek javítá-
sa, jóllét érzésük fokozása. A 
megye helyi önkormányzatai, 
egyházi és nonprofit szerve-
zetei több mint 500  pályá-

zatot nyújtottak be ebben az 
időszakban és több mint 70 
milliárd forint támogatást 
kaptak. Napjainkig jó néhány 
fejlesztés zárult már le sike-
resen, és ami a legfontosabb: 
Bács-Kiskun megye vala-
mennyi településén elindult 
legalább 1 beruházás.

Szeretettel ajánljuk figyel-
mébe a megyei önkormány-

zat legújabb filmjét, mely a 
megye településein már le-
zajlott vagy a jövőben meg-
valósuló TOP fejlesztéseket 
mutatja be.

A film megtekinthető az aláb-
bi linket megnyitva:
https://www.youtube.com/
watch?v=B_8PYn9PKB4&-
feature=youtu.be

Filmkockákon a megye fejlesztései
T O P
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Az ünnepséget megtisztelte jelenlé-
tével dr. Salacz László, országgyű-
lési képviselő, Dávid Károly dan-
dártábornok, Bács-Kiskun Megyei 
rendőrkapitány, Rideg László, a 
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés el-
nöke, Dr. Batbayar Zeneemyadar 
Mongólia magyarországi nagykö-
vete, Barta József, a Kárpátaljai 
Megyei Tanács alelnöke, valamint 
a kitüntetettek és hozzátartozóik, a 
megye igazgatási, társadalmi, egy-
házi és gazdasági vezetői, a megye 
településeinek polgármesterei, a 
megyei közgyűlés tagjai és a külső 
bizottságok tagjai is.

„A Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat a zászlójára tűzte, hogy egy 
olyan helyet teremt, ahol jó élni, ahol 
jó lenni. Ebben a munkában azon-

ban nem maradtunk magunkra. Az 
elért eredményekért köszönet illet 
minden támogatót, együttműködőt, 
résztvevőt, melyek közül ma azokat 
ismerjük el, akik rendkívüli teljesít-
ményükkel elismerést hoztak nem-
csak a megyének, hanem a hazának 
is” – mondta el beszédében Rideg 
László elnök.

A kitüntetettek nevében Endrődi 
Ferenc, az Akker-Plus Kft. tulaj-
donosa mondott köszönetet, aki a 
„Bács-Kiskun Megyéért” díjat ve-
hette át. A rendezvényt Bodor Ló-
ránt, Varga Bertalan, Polyák Ist-
ván Mátyás és Jankovszki Zoltán 
fúvós hangszereken előadott zenei 
előadása, valamint Héjja Bella a tá-
rogató mély hangjával kísért, népi 
köszöntői tették színesebbé.  A ven-

dégek hallhatták szavalni Patkós 
Alexandra 11/A. osztályos tanulót 
és énekelni Józsa Esztert és Kun 
Margarétát, akik a Kiskun Alapfo-
kú Művészeti Iskola növendékei. 

A program zárásaként a megyei 
önkormányzat svédasztalos álló-
fogadással vendégelte meg a meg-
hívottakat, ahol a megye legjobb 
pálinkáját és legjobbnak választott 
borait is megkóstolhatták a vendé-
gek. Asztalra került a Mátyás Pá-
linkaház Mátyás szilvapálinkája, a 
Font Pincészet 2018-as Irsai Olivér-
je, az Eredet Pincészet 2018-as Kék-
frankos rozé bora, valamint a Koch 
Pincészet 2017-es évjáratú Kékfran-
kos vörösbora.

(Folytatás a következő oldalon.)

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat idén a Kiskunfélegyházán megrendezett 
Bács-Kiskun Megyei Napok keretében, szeptember 7-én tartotta ünnepi ülését a 
városháza dísztermében. A hagyományoknak megfelelően ekkor adták át a megye 
legrangosabb kitüntetéseit, melyek azoknak a személyeknek, közösségeknek adomá-
nyozhatók, akik kiemelkedően eredményes teljesítményükkel szolgálták Bács-Kiskun 
érdekét és javát. 

ELISMERÉSEK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ÜNNEPI ÜLÉSEN

A LEGJOBBAKAT  
ÜNNEPELTÜK
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Bács-Kiskun Megyéért Díj 
• Endrődi Ferenc, Akasztó

Bács-Kiskun Megye  
Gazdaságáért Díj 
• Dabasi Gábor, Kecskemét
• Dr. Horváth Sándor, Kiskunfélegyháza 

Bács-Kiskun Megye  
Vidékfejlesztéséért Díj 
• Dr. Gyovai Viola, Kecskemét 
• Madari Örs Jenő, Kecskemét

Bács-Kiskun Megye Turizmusáért Díj 
• Tiszaparti Termálfürdő Kemping és 
Étterem Kft., Tiszakécske 

Bács-Kiskun Megye Egészségügyéért Díj 
• Dr. Danis Imre, Solt 
• Gorzás Imréné, Csólyospálos
• Dr. Völgyes Attila, Kunszentmiklós 

Bács-Kiskun Megye Tudományos  
Életének Fejlődéséért Díj 
• Szabó Attila, Kecskemét 

Bács-Kiskun Megye Közigazgatásáért Díj 
• Dr. Havassy Sándor, Kecskemét 
• Ódor László, Kiskunfélegyháza 

Bács-Kiskun Megye Kultúrájáért Díj 
• Huzsvay György, Vaskút
• Dr. Petz Gábor, Baja 
• Vicsek János, Bácsalmás

Bács-Kiskun Megye Ifjúságának  
Neveléséért Díj 
• Horváth Attila, Tass
• Kocsisné Móczár Julianna,  
Kiskunfélegyháza 
• Maróti Pál István, Tiszaalpár 

Bács-Kiskun Megye Lakosságának  
Védelméért Díj 
• Dr. Bátori Gábor, Kecskemét
• Dobó Szilveszter, Kiskunmajsa
• Gallai József, Bácsalmás

Bács-Kiskun Megye  
Közösségfejlesztéséért Díj 
• Ambrus Lajos, Kecskemét 
• Harcosné Rab Rita, Baja 
• Tóth Gyuláné Jóború Éva,  
Kunszentmiklós

Bács-Kiskun Megye Nemzetiségeiért Díj 
• Kuluncsics Márkné, Csikéria
• Ifj. Kunhegyesi Ferenc, Kiskőrös

Év Polgármestere Bács-Kiskun  
Megyében Díj 
• Fülöp Róbert, Kiskunhalas
• Lehoczki Ferenc, Soltvadkert 
• Suhajda Antal, Akasztó 

Bács-Kiskun Megye Sportjáért Díj 
• Adamik Ferenc, Kecskemét 
• Pesti Márton, Fülöpháza 

Bács-Kiskun Megye Nemzetközi  
Kapcsolataiért Díj 
• Csík László, Kecskemét 

Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés  
Elnökének Kitüntető Díja 
• Kicsiny László, Szeged
• Dr. Bankó Ágnes, Kecskemét 

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés  
Elnökének Kitüntető Oklevele
• Bartus Lajos, Jakabszállás
• Mészáros László, Jászszentlászló
• Herczeg Lili Mónika, Kecel

2019. DÍJAZOTTAI
(Folytatás az előző oldaról.)
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Közeleg 2019 ősze, hama-
rosan ismét lezárul egy 
önkormányzati ciklus, s 
összegezzük az elmúlt öt 
esztendő történéseit. A 
megyei önkormányzat a 
2014-2019-es időszakban 
elkötelezte magát amel-
lett, és mindent meg is tett 
annak érdekében, hogy 
mindaz, ami számunkra, 
Bács-Kiskun megyeiek 
számára olyannyira fon-
tos, bővüljön és fejlődjön. 
Ilyenkor a kitűzött célok 
tükrében áttekintjük a sok- 
éves munkát, levonjuk a 
következtetéseket, tapasz-
talatokat, melyek a jövőt is 
formálhatják. Ennek érde-
kében több, mint 70 olda-
las beszámolóba sűrítettük 

össze és tártuk a testület 
elé a mindennapjainkat 
kitöltő, sokrétű, szakmai 
munkát, és az ezek men-
tén született értékeket és 
eredményeket. 

Nem csak a közgyű-
lés, de annak szervezetei 
is beszámoltak az elmúlt 
években végzett tevékeny-
ségeikről. Visszatekintést 
adott a Bács-Kiskun Me-
gyei Közgyűlés Pénzügyi 
és Turisztikai Bizottsága, 
a Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlés Terület- és Vi-
dékfejlesztési Bizottsága, 
a Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlés Jogi, Ügyrendi 
és Nemzetiségi Bizottsága 
és a Bács-Kiskun Megyei 
Értéktár Bizottság is, va-

lamint beszámolót adott a 
Bács-Kiskun Megyei Ka-
tasztrófavédelmi igazga-
tóság 2018. évi tevékeny-
ségéről. 

Az önkormányzat már 
most számos feladatot 
körvonalazott és célt tűzött 
ki a következő ciklusra, 
melyek közül az egyik leg-
jelentősebb - az egyébként 
országosan is jellemző - 
népességfogyás megállítá-
sa érdekében tett törekvé-
se. A KSH 2019 júliusában 
közétett adatai szerint az 
év első öt hónapjában a 
születések száma 21%-kal 
kevesebb, a halálozásoké 
0,5%-kal több volt 2018 
azonos időszakához ké-
pest. A népesség fogyá-

sának megállítása és a 
családok szerepének meg-
erősítése ezért nem csak a 
kormány, de a megyei és 
települési önkormányza-
tok kiemelt feladata is. A 
Bács-Kiskun Megyei Ön-
kormányzat első lépésként 
családvédelmi akciótervet 
kíván készíteni, hogy ezzel 
elősegítse a megyében a 
családalapítás, a gyermek-
vállalás társadalmi meg-
becsülését, és a megyét 
jellemző demográfiai fo-
lyamatok kedvező irányba 
fordítását.   

A közgyűlés a megyei 
és a sükösdi önkormány-
zat közös és szimbolikus 
faültetésével zárult.

Várkonyi Éva

VISSZATEKINTÉS
A 2014-2019-es ciklus utolsó ülését tartotta augusztus  
végén a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Sükösdön, az  
egyházközösségi házban. Tamás Márta polgármester  
asszony köszöntője után Rideg László elnök tájékoztatta  
a közgyűlést a két ülés között eltelt időszak fontosabb ügyeiről 
is.

SZÁMVETÉS SÜKÖSDÖN ZÁRTA A CIKLUST  A MEGYEI  
KÖZGYŰLÉS
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BEMUTATTUK  
MEGYÉNKET

Idén a térség egyik 
legrégebbi hagyo-
mányokra visszate-
kintő gasztronómiai 
fesztiválja, a XXI. 
Kiskunfélegyházi 
Libafesztivál adott 
helyszínt szep-
tember 6-7-én a 
Bács-Kiskun Me-
gyei Önkormányzat 
tavaly elindított, 
kétnapos rendez-
vénysorozatának, a 
MEGYENAPOKnak.

Igazi színes, megyei forgatagba 
csöppenhetett az, aki ellátogatott 
a megyei önkormányzat sátraihoz 
a péntek délutántól szombat estig 
tartó programok során. Ilyen még 
nem volt: a két nap alatt a megye 
mind a 11 járása bemutatkozott a 
Kossuth utcán. A kiállítói sátrak-
ban a térség valamennyi tájegysége 
megmutatta magát: a kiállítók kéz-
művesbemutatókkal, látványfőzés-
sel, helyi termék kóstolókkal, féltve 
őrzött értékeik kiállításával és ha-
misítatlan vendégszeretettel várták 
a vendégeket.

Pénteken a libafesztivál kísérő-
programjaként a Móra Ferenc Mű-
velődési Központban - a Nemzeti 

Művelődési Intézettel karöltve -,  
szakmai konferenciát tartott a me-
gyei önkormányzat „A hungarikum 
mozgalom és a kulturális gazdaság-
fejlesztés kapcsolata” címmel. Emel-
lett megyei értéktár kiállítás is nyílt, 
melynek ünnepélyes megnyitásakor 
elismerő oklevéllel jutalmazták a 
Bács-Kiskun Megyei Értéktárba fel-
vételt nyert kiskunfélegyházi kötő-
désű nemzeti értékeket. 

Hisszük, hogy nekünk, Bács-Kis-
kun megyeieknek feladatunk ha-
gyományainkat és kultúránkat 
ápolni, éltetni és gyermekeinknek 
átörökíteni. Az immáron második 
alkalommal megrendezett MEGYE-
NAPOK rendezvény pedig idén is 
bizonyította: ez az értékmegőrző és 
identitáserősítő munka nem csak 
kötelesség, de felemelő érzés és nagy 
öröm is egyben. Mindannyiunknak. 
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A megyei önkormányzat öt éve dolgozik 
azon, hogy mi, Bács-Kiskun megyeiek 
szoros kötelékekkel összefűzött, tenni 
akaró közösséggé formálódjunk. Ápolva 
sok éves hagyományainkat, megőrizve 
közös értékeinket ne csak megéljük a 
jelenünket, de biztos alapokon nyugvó 
jövőnket is éltessük. 

Ennek szellemében csatla-
koztunk 2019. augusztus 
19. napján a nagy hagyo-
mányokkal rendelkező, ke-
rekegyházai XVII. Arató 
Fesztivál programjaihoz. A 
Szent István téren felállított 
sátrainkban megsütöttük 
és felszenteltettük a „Megye 
kenyerét”, melynek alapját 
megyénk településeinek sa-
ját, nagy gonddal termesz-
tett gabonája adta, ezzel is 
szimbolizálva megyei iden-
titásunkat és az elmúlt öt 
év egy irányba néző, közös 
munkáját. 

Az összetartozásban 
nem csak megyei szinten, 
de Kárpát-medencei lép-
tékben is hiszünk, ezért a 
Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. által támogatásban ré-
szesült pályázatunk kerete-
in belül meghívtuk határon 
túli testvérmegyéinket is a 
rendezvényre, akik boldo-
gan mondtak igent a felké-

résre és táncos, zenés műso-
raikkal fergeteges színfoltot 
varázsoltak a fesztivál szín-
padjára. A vajdasági Topo-
lyáról érkezett, több mint 
30 éves múlttal rendelkező 
Cirkalom Táncegyüttes, 
a Hargita megyei Szilva-
mag Néptánccsoport, akik 
úgy tartják, hogy a zenét az 
angyalok hozták a földre, 
és az erdélyi Kárpátokból, 
Háromkútról hozzánk ér-
kezett, mindig mosolygós 
gyermekek táncbemuta-
tóját hatalmas vastapssal 
ünnepelte a közönség. Zá-
rásként a kiskunmajsai Sze-
keres Kamilla előadásában 
hallgathattuk meg az Isme-
rős Arcok Nélküled című 
dalát, melynek sokunk fü-
lében csengő refrénjét egy 
emberként énekelte min-
den jelenlévő: „…hogy tör-
ténjen bármi, amíg élünk s 
meghalunk, mi egy vérből 
valók vagyunk.”

Az összefogás szimbóluma
A „Bács-Kiskun Megye Kenyere” megsütéséhez térsé-
günk valamennyi településéről érkezett búza felaján-
lás, amit a megyei önkormányzat hagyományos mó-
don, kövön őröltetett meg. Községeink és városaink 
örömmel vettek részt ebben a szép kezdeményezésben, 
hiszen a közös alapanyag, a nemzeti színű szalaggal 
átkötött kenyér kifejezi, hogy az élet és a haza össze-
kapcsolódik. A helyszínen, a kemencében megsütött 
kenyeret megszentelték és megáldották az egyházak 
képviselői, a cipókat pedig a helyiek fogyasztották el 
jóízűen.
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A program indulásakor 157 millió 
forint állt a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat rendelkezésére, 
hogy segítse tanulmányai elvégzésé-
ben az itt élőket, és piacképes szak-
ma birtokában az első munkahelyi 
tapasztalatokat megyénkben sze-
rezhessék meg. A program kidolgo-
zása során mindig is fontos szem-
pontként volt jelen az, hogy a helyi 
vállalkozásoknak jól képzett mun-
kaerőt biztosítson, ezért a támogat-
ható szakmák meghatározásánál a 
piaci igények kerültek középpont-
ba. Azok a fiatalok jelentkezhettek 
a programra, akik a pályázat célte-
rületén, azaz Kiskunmajsa, Solt, 
Tiszakécske és Kunszentmiklós 
térségében rendelkeznek lakóhely-

lyel. Az eddigi három félévben 473 
pályázó nyert 100 millió forint 
feletti támogatást, mellyel me-
gyénk fiataljainak nyílt lehetősége 
tanulmányaik befejezésére és ál-
maik valóra váltására. A támogatás 
fejében a fiatalok azt vállalták, hogy 
Bács-Kiskunban dolgoznak majd 
tanulmányaik végeztével, legalább a 
támogatás időtartamával megegye-
ző ideig. 

Annak érdekében, hogy minél 
többen vehessenek részt a program-
ban a megyei önkormányzat több-
ször módosította a kiírást, mely 
során mindig szem előtt tartotta 
azokat az észrevételeket, melyeket 
a pályázók, az érintett települési 
önkormányzatok, illetve a tanin-

tézmények jeleztek. Ennek ered-
ményeként eltörölték a jelentkezők 
felső korhatárát, továbbá a levele-
ző, illetve esti tagozaton tanulók, 
valamint a felnőttképzés keretein 
belül szakmát szerzők is támoga-
tásban részesülhetnek. Nagy elő-
relépés volt, hogy a pályázók egész 
Bács-Kiskun megyében elhelyez-
kedhetnek a későbbiekben. A támo-
gatható szakmák listája is folyama-
tosan bővült, szintén a javaslatoknak  
köszönhetően. 

A megyei önkormányzat az elkö-
vetkezendő időszakban is kiemelt 
feladatának tekinti, hogy a térsé-
günkben tevékenykedő vállalko-
zásokkal összefogva tartsa életben 
az ösztöndíjprogramot. A cél egy 
olyan feltételrendszer kidolgozása, 
amelyben a cégek és a diákok érde-
kei találkoznak. Jelenleg az ösztön-
díjprogram továbbfejlesztése folyik. 
Legfontosabb feladat: a teljes megye 
területére való kiterjesztése, hogy 
azok a diákok is pályázhassanak, 
akiknek lakóhelye nem esik a pályá-
zat által jelenleg támogatott földraj-
zi területre.  Debreceni Vanda

KÖZÖS
ÉRDEKEK
MENTÉN
A „Bács-Kiskunban itthon vagy” ösztöndíjprogram az 
elmúlt három félévben rengeteg szorgalmas diáknak 
nyújtott anyagi támogatást tanulmányaikhoz. Az Eu-
rópai Uniós forrásból finanszírozott pályázat keretén 
belül még két félévig jelentkezhetnek a diákok az ösz-
töndíjra, de ezen időszakot követően sem fog e remek 
kezdeményezés a feledés homályába veszni.

„BÁCS-KISKUNBAN ITTHON VAGY!” ÖSZTÖNDÍJPROGRAM
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Szeptember 27-én dr. Szobonya Zoltán 
Megyei Emléknapot tartunk a Megyehá-
zán, mely az 1945-1961 közötti időszak 
hőseinek és áldozatainak állít méltó em-
léket, a rendszert megszenvedő tanuk és 
családjuk előtti tisztelgés, együttérzés 
emléknapjaként.

Az utókor feladata, hogy 
méltón megemlékezzen, 
főhajtással adózzon a 
kommunizmus ártatlan 
áldozatai és emlékük előtt, 
mindent elkövessen azért, 
hogy a jövendő nemzedé-
kek mentesek legyenek a 
kommunizmus mételyé-
től, ismerjék, óvják érté-
keiket, büszke tagjai le-

gyenek nemzetünknek.
A 14.00 órakor kezdődő, 

oklevélátadással egybekö-
tött ünnepséget követően 
meghívott vendégeinkkel 
részt veszünk a kecskeméti 
börtön falánál, Dr. Szobo-
nya Zoltán emléktáblájá-
nál 16.00 órakor kezdődő  
megemlékezésen. 

ISMÉT FEJET HAJTUNK 
A DIKTATÚRA ÁLDOZATAI ELŐTT

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

A térség egyik legrégebbi hagyományokra visszatekintő gasztronómiai fesz-

tiválja, a XXI. Kiskunfélegyházi Libafesztivál adott helyszínt szeptember 

6-7-én a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat tavaly elindított rendezvényso-

rozatának, a MEGYENAPOKnak. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

TOP HÍREK2019 A SZALAGÁTVÁGÁSOK 

ÉVE BÁCS-KISKUNBAN

Mindannyiunk nagy örömére az utóbbi hónapokban szinte minden hétre 

jutott egy-egy beruházás átadása megyénk valamely településén. Térségünk 

helyi önkormányzatai, egyházi és nonprofit szervezetei több mint 500  si-

keres pályázatot nyújtottak be az elmúlt 5 évben a megyei TOP források-

ra, melynek köszönhetően összesen több mint 70 milliárd forint támogatást 

kaptak. Szeptemberig közel száz fejlesztés zárult le sikeresen, de Bács-Kiskun 

megye valamennyi településén elindult legalább egy beruházás.(Folytatás a 3. oldalon.)

Október 13-án szűkebb környezetünk, településünk és Bács-Kiskun 

megye jövőjéről dönthetünk. Az egyik szavazólapon a polgármester-

jelöltek közül választhatunk, egy másikon helyi önkormányzati képvi-

selőre voksolhatunk, a harmadikon pedig pártra szavazhatunk. A pár-

tok a kapott szavazatok arányában delegálhatják a listájukon szereplő 

jelölteket a megyei közgyűlésbe.  
DÖNTSÜNK KÖZÖSEN

AZ ELKÖVETKEZŐ 
5 ÉVRŐL!

JÖJJÖN EL ÉS SZAVAZZON ÖN IS 

OKTÓBER 13-ÁN!

MEGYEHÁZA
      A BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI KIADVÁNYA    

 2019.  szeptember

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

BÁCS

A lehetőség a kezünkben

 BÁCS-KISKUN MEGYE 
Bemutattuk megyénket AjánlóAgárlogisztikai 

központ létesül Já-
noshalmán megyei 

TOP keretből
Hűtőház és feldolgozóüzem épül 

Jánoshalmán 

 2. oldal
  ***Az átadók éve

Az elmúlt évek TOP fejlesztései-

nek összefoglalója
  

3. oldal
***Mérlegen a víz

Egy tanulmány és annak eredmé-

nyei 

4. oldal
***Bor - Mámor - 

Bács-Kiskun
A megyei borturizmus múltja, 

jelene és jövője 
5. oldal

***Láthatatlan óriások

A Helyi Arcok programsorozat 

állomásai     

 6. oldal
***A mi lengyeleink

A lengyel katonák befogadásának 

80. évfordulója  
7. oldal

  ***Megyei értékek 
Oklevéllel díjaztuk megyénk kivá-

lóságait 

8. oldal
***Nálam mindig félig 

tele van a pohár
Interjú a megyedíjas Endrődi 

Ferenccel 

9. oldal
***Karapancsai  KastélyA vadászok és természetkedvelők 

paradicsoma 

10. oldal
***Legendák  felkutatása

Már javában készül Bács-Kis-

kun mesekönyve  
11. oldal***Adamik Ferenc

A kosárlabda egyik élő legendá-

jával beszélgettünk 12. oldal

HAMAROSAN 

A POSTALÁDÁKBAN
BÁCS

MEGYEHÁZA
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
időszaki kiadványának legfrissebb számá-
ból megtudhatja, hogy kik kapták az idei 
évben megyénk közgyűlésének kitüntető 
díjait, milyen gazdag kínálattal jelentünk 
meg a XXI. Kiskunfélegyházi Libafesz-
tiválon a II. Bács-Kiskun Megyei Napok 
keretében, hogyan képzeljük el a nagy 
népszerűségnek örvendő ösztöndíjprog-
ramunk jövőjét, valamint számos további, 
a térségünket érintő érdekes és hasznos 
információt találhat majd a szeptember 
végén megyénk minden postaládájába 
eljutó újságunk hasábjain.
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Három receptkönyvben 
már összegyűjtöttük nagya-
nyáink csodálatos ízvilágát

A családi étkezések varázsa min-
dig meghittséggel tölti el szívünket. 
Ilyenkor együtt vagyunk, csak egy-
másra figyelünk. A közös étkezések 
közben átadjuk tapasztalatainkat, 
értékeinket, tanítjuk egymást, s így 
nemzedékről nemzedékre örök-
lődnek hagyományaink, melyek mi 
magunk vagyunk. A gyermekként 
megszeretett ízekhez később nem 
csupán egy ételt társítunk. Ott van 
bennünk minden: a nagymama me-
séi, a szüleink gyerekkori csínyte-
véseinek története, a fehér abroszra 
kiöntött leves, a közös nevetések, az 
éjszakába nyúló beszélgetések, me-
lyeket együtt éltünk át. 

A Bács-Kiskun Megyei Önkor-

mányzat receptgyűjteményeiben 
megjelennek a kiskunmajsai, ti-
szakécskei és a kunszentmiklósi 
térségre jellemző ételek, mint pél-
dául a csólyospálosi birkapörkölt, 
a tiszakécskei herőce, vagy a szent-
miklósi kaszáspecsenye. Ezek az 
ízek a családi asztalnál garantáltan 
felelevenítik a gyerekkori legszebb  
emlékeinket.

A receptkönyvek megtalálhatóak 
lesznek a kiskunmajsai, tiszakécskei 
és kunszentmiklósi térség települése-
inek művelődési házaiban és polgár-
mesteri hivatalaiban. 

Jó olvasást, főzést, sütést  
kívánunk az egész családnak! 

A horgászhelyek között 
mindenki megtalálja a 
kedvére valót. A csendes 
magányt keresők elvo-
nulhatnak a folyópartok, 
holtágak zegzugos part-
jain, akinek pedig fontos 
a kényelem és a magas 
szintű szolgáltatás, az 
számos kiépített horgász-
tó közül választhat. Ilyen 
például az kecskeméti 
Benkó Zoltán Szaba-
didőközpont, az Akasz-

tói Horgászpark, a Ko-
zák Horgász-tó, az Izsáki 
Horgász- és Pihenőpark, 
a Szanki Horgásztó és 
Pihenőpark, vagy Kunfe-
hértó tava. 

A kivételes szépségű 
dunai és tiszai táj, az ár-
téri erdők és a változatos 
tanösvények igazi cseme-
gét kínálnak a túrázók-
nak. Az izsáki Kolon-tó 
honos növény- és állat-
fajaival, a Duna és a Ti-

sza holtágai, ártéri erdei, 
a Felső-Kiskunság szikes 
tavainak sekély és nyílt 
vizei, a Felső-Bácskai Na-
túrpark védett területei, a 
Császártöltés közelében 
fekvő Vörös-mocsár és a 
bugaci Puszta felbecsül-
hetetlen természetvédel-
mi értéket képviselnek, és 
ideális helyszínt kínálnak 
családi kirándulások-
hoz, munkahelyi és is-
kolai közösségek csapat- 

építő programjaihoz.
Az aktív életmódot 

kedvelők lovas és vízi 
sportok gazdag kínálatá-
ból választhatnak. A ka-
jakozás, kenuzás, csóna-
kázás, úszás mellett bárki 
kipróbálhatja például a 
népszerű segwayt Nagy-
baracskán, Baján a sár-
kányhajót, Kecskeméten 
a wakeboardot, a tiszau-
gi holtágnál pedig jetskit, 
motorcsónakozást. 

A változatos élővilág, 
gazdag halállomány, rit-
ka vízi madarak, ártéri 
mocsarak és láperdők 
mellett a tiszavirágzás, 
vagyis a kérészek júni-
usi tömeges násztán-
ca további nyomós érv 
Bács-Kiskun megye fel-
fedezése mellett.

Titokzatos mocsarak, holtágak, sajátos növény- és állatvilág-
gal rendelkező szikes tavak csalogatják Bács-Kiskun megyébe 
a természet szépségei iránt fogékony látogatókat. A változatos 
alföldi táj tartalmas időtöltést ígér a felfedezőknek vízen és 
szárazföldön, rejtett ösvényeken és kiépített utakon, kerék-
párral, gyalog, kajakkal, csónakkal… Élmények sora várja itt 
a növények és madarak csöndes megfigyelőit, a szenvedélyes 
horgászokat.

Parti-túrázz! Horgássz, kirándulj és élvezd a vízi sportokat  
Bács-Kiskun megye varázslatos helyein!

GASZTRONÓMIAI KALANDOZÁSOK     BÁCS-KISKUNBAN
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Az alig egy éve hivatalban 
lévő politikai méltóság 
most először járt hivatalos 
úton a Bács-Kiskun Me-
gyei Önkormányzatnál 
és már az egyeztetés elején 
kifejtette, hogy gyönyörű 
megyénk azonnal elnyer-
te tetszését és egyetért 
abban, hogy a két ország 
- barátságon és egymás 
kölcsönös megsegítésén 
alapuló - közös történelmi 
múltja után, a közös jövő 
formálódását is céljai kö-
zött kell, hogy kitűzze. 

Bács-Kiskun megyé-
ben ma is kb. 1600 horvát 
ember él,  számos megyei 
településünknek van élő 
és aktív testvérkapcsolata 
horvát faluval, várossal, 
Bácsalmáson, Baján, Bá-
tyán, Dusnokon, Herceg-
szántón és Garán horvát 
nemzetiségi önkormány-
zat is működik, valamint 
egy kb. 8 km-es közös ha-
társzakasszal is rendelke-
zünk.

Mindezek okot és lehe-
tőséget adnak arra, hogy 

a két térség szakemberei 
egy asztalhoz üljenek, kö-
zösen gondolkodjanak és 
a természeti, gazdasági 
adottságokat kihasznál-
va együttesen találjanak 
megoldást hasonló prob-
lémáikra. Fontos, hogy a 
jövőben összefogva ak-
názzák ki a rendelkezés-
re álló pályázati lehető-
ségeket a foglalkoztatás, 
gazdaságfejlesztés, termé-
szetvédelem, turizmus, 
közlekedésfejlesztés és 
élelmiszeripar területén.

A határrégióban élő la-
kosság helyzete – ahogyan 
mindenütt, így itt is – ked-
vezőtlenebb az ország más 
területein élőkhöz képest, 
magasabb az idősebbek 

és az alacsonyabb isko-
lai végzettségűek aránya 
és kevesebb az elérhető 
munkahely. A közlekedés 
és infrastruktúra fejlesz-
tése, a magyar és horvát 
vállalkozók érzékenyítése, 
a képzések és képzettségek 
elfogadásának összehan-
golása az ő életkörülmé-
nyeikre is egyértelműen 
pozitív hatást gyakorolna.

A főkonzul és a me-
gyei alelnök számos té-
mát érintő, jövőbemutató 
egyeztetése remélhetőleg 
teret ad a két ország ered-
ményes és gyümölcsöző 
együttműködésének.

A közös célok egy mederbe terelése és 
megvalósítása érdekében a megyeházára 
látogatott Drago Horvat, horvát főkonzul, 
akit Rausch Sándor, a Bács-Kiskun Me-
gyei Közgyűlés alelnöke fogadott.

A KÖZÖS JÖVŐMÁR TERVEZŐASZTALON
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Dátum Név Helyszín Programból 

 

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK
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ŐSZI TÚRAJAVASLATOK

Sokszínű vidék, 
mely arra vár, hogy 
felfedezzük!
Véget ért a nyár és megérke-
zett hozzánk a legtöbb színben 
pompázó évszak. Az ősz a 
kirándulások időszaka, melyre 
térségünk is bőven kínál alter-
natívát. Mutatunk most Önök-
nek néhányat, hogy legyen 
miből válogatniuk, amikor 
utazni támad kedvük!

Bácsalmás
Bácsalmás egy igazi ékszerdoboza a 
térségünknek. A Hősök terén a 20. 
század nemesi családjainak cso-
dálatos kúriái adnak betekintést a 
régmúlt esztendőibe. A Skorutyák 
család kékfestő műhelye, hangu-
latos termei különleges élményt 
nyújtanak minden korosztálynak. 

A Nagy Fakopáncs Tanösvény ár-
nyas fái alatt pedig az utazók játé-
kos formában tanulhatnak a park 
élővilágáról. 

Baja
Baja szintén kiváló lehetőségeket 
kínál, ha természetközeli élmé-

nyekre vágyunk. Az élővilág sok-
oldalúsága, Gemenc, a Duna, a pá-
ratlan szépségű épületek, vízitúrák, 
hajókirándulások, városnézés gya-
log és segwayen, mind-mind kü-
lönlegessé tehetik kirándulásunkat.

Hajós
Igazán kedvelt a felnőtt és nyugdí-
jas csoportok körében Hajós és a 
világszinten egyedülálló, különle-
ges hangulatú Hajós-Pincefalu. Lá-
togatható emellett a barokk kastély, 
a kegytemplom, a sváb tájház, szep-
temberben pedig megnyitja kapuit 
a Cabernet Látogatóközpont.

Kirándulások - Petőfi nyomában 
- Kiskunfélegyháza, Kiskőrös és 
Szalkszentmárton
Az általános iskolai kirándulások 
kedvelt helyszíne Kiskunfélegyhá-
za, ahol megtekinthető Petőfi Sán-
dor emlékháza. Kiskőrös szintén 
igen népszerű a diákok körében, 
itt híres költőnk szülőházát nézhe-
tik meg a látogatók, majd átsétálva 
a János Vitéz Látogatóközpontba 
interaktív eszközök, hang- és fé-
nyeffekteknek köszönhetően meg-
tudhatják, hogyan lett Kukorica 
Jancsiból János vitéz. Szalkszent-
mártonban pedig autentikus kör-
nyezetben ismerhetik meg Petőfi 
legintenzívebb alkotói éveinek 
helyszínét.

Kecskemét
A sportosabb turisták részére ke-
rékpárutak állnak rendelkezés-

re Kecskeméten és környékén.  
A programok kialakításakor ér-

demes számításba venni a kitűnő 
gokartkomplexumot is, melynek 
szolgáltatásai igénybe vehetők a 
különböző célcsoportok számára. 
Ne feledkezzünk meg a számtalan 
lovaglási lehetőségről és lovasprog-
ramokról sem! 

Kiskunhalas
Kiskunhalason a megújult Csipke-
ház és a Thorma János Múzeum a 

magyar népművészet és kultúra 
fontos szeletét mutatja be testkö-
zelből és mégis interaktív módon. 
Októbertől a városháza tornya is 
megújul, tetejéről megcsodálhatjuk 
a panorámát, belső tereiben pedig 
Kiskunhalas érdekességeit és híres 
szülötteit ismerhetjük meg. 

Kalocsa
Több hungarikumunkat is Kalo-
csának köszönhetjük. Ki ne ismer-
né a kalocsai hímzést vagy az őrölt 
paprikát? Mindemellett páratlan 
kulturális és vallási értéket képvisel 
az érsekség és az Astriceum Érseki 
Múzeum. Nicolas Schöffer Gyűjte-
ménye pedig a térdinamikai alkotá-
soktól a legutolsó, kibernetikusan 
vezérelt művekig teljes áttekintést 
ad a világhírű képzőművész mun-
kásságáról. 

Lakitelek
A Lakiteleki Népfőiskola nem csak 
a felnőttek szellemi központja, új 
termálfürdője és szálláslehetőségei, 
színes programjai a kicsiket és a na-
gyokat is egyaránt elvarázsolják.

Debreceni Vanda
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DR. SZOBONYA ZOLTÁN 
EMLÉKNAP 
Kecskemét, szeptember 27. 
A Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat a Megyeházán megren-
dezett emléknapot az emlékezés 
és főhajtás napjának szenteli. A 
rendezvény az 1945-1961 közötti 
időszak hőseinek és áldozatainak 
állít méltó emléket, a rendszert 
megszenvedő tanúk és családjuk 
előtti tisztelgés, együttérzés emlék-
napjaként. 
További információ: 
www.bacskiskun.hu

SZENT MIHÁLY-NAPI  
ÚJBOR ÜNNEP 
Nemesnádudvar, szeptember 
27-29. 

A Máriavölgye pincesoron nemze-
tiségi néptánccsoportok, látványos 
felvonulás, esti utcabál, látvány-
főzés várja az érdeklődőket. A 
bátrabbak részt vehetnek a vidám 
hangulatú szőlőtaposásban, must-
kóstolóban, a pincék hűsében pe-
dig új borok is kóstolhatók a bor-
túrák keretében.
További információ: 
www.nemesnadudvar.hu

HELYI TERMÉK ÜNNEP 
Kecskemét, szeptember 27-29. 
Az eseményen megelevenednek 
Hírös Város és térségének mező-
gazdasághoz és az őszhöz kapcso-

lódó hagyományai, messze földön 
híres gasztronómiai értékei, míg a 
kézműves mesterségek képviselői 
interaktív bemutatóval várják a lá-
togatókat.
További információ: 
www.aranyhomok.hu

VIII. ORSZÁGOS  
KOSÁRFONÓ TALÁLKOZÓ 
ÉS XVI. BÁRSONY MIHÁLY  
TEKERŐLANTOS  
TALÁLKOZÓ 
Tiszaalpár, szeptember 28-29. 

Minden év szeptember utolsó hét-
végéjén Tiszaalpár település szü-
löttjének, néhai Bársony Mihály 
tekerőlant készítő mesternek, népi 
iparművésznek a tiszteletére és 
emlékére szervezett tekerőlantos 
találkozó. A szombati napon a leg-
kisebbektől a szépkorú fellépőkig 
minden korosztály a népi hagyo-
mányokon és a népzenén keresztül 
mutatja be Miska bácsi munkás-
ságát és a Mihály-naphoz kötődő 
szokásokat.
A tekerőlantos találkozóval egy 
időben tart az országos kosárfonó 
találkozó, amelyen hazánk minden 
tájáról érkező kosárfonók mutatják 
be termékeiket, illetve az érdeklő-
dők betekintést nyerhetnek a ko-
sárfonás rejtelmeibe. 
További információ: 
www.tiszaalpar.hu

I. Izsáki Őszi Fesztivál
Izsák, szeptember 27-29.
Őszköszöntő színes forgatag a 
lovashagyományok jegyében.
Négyesfogatok Nemzetközi Vi-
lágkupa fordulója és az Országos 
Fogathajtó Bajnokság Döntője.
További információ: 
www.izsak.hu
www.vira.hu/programajan-
lo/i-izsaki-oszi-fesztival

SZÜRETI FELVONULÁS  
ÉS BÁL 
Kunadacs, Petőfiszállás, 
Soltszentimre, Sükösd, Tázlár, 
október 5. 
Balotaszállás, Tiszaalpár,  
október 12. 
Bács-Kiskun megye gazdag szőlő-
termesztő és borászati hagyomá-
nyait szinte minden településen 
megünneplik szüreti felvonulások-
kal, bálokkal. Látogasson el többek 
között Balotaszállás, Kunadacs, 
Petőfiszállás, Soltszentimre, Sü-
kösd, Tázlár, Tiszaalpár települé-
sekre és merüljön el a forgatagban.
További információ: 
www.bacskiskun.hu

VI. KUNADACSI KOLBÁSZ 
ÉS PÁLINKAFESZTIVÁL
Kunadacs, október 12.

A Felsőkiskunsági Gazdaságfej-
lesztő Alapítvány szervezésében 
hagyományosan október második 

hetében rendezik meg a térség je-
lentős gasztronómiai fesztiválját.
További információ: 
www.kunadacs.hu
 
TÖKÖS ÚJBOR KÓSTOLÓ 
HAJÓS-PINCEFALUBAN 
Hajós, október 19.
Évről-évre töklámpások díszítik a 
pincefalu őszi hangulatba öltözött 
utcáit! A Tökös Pincenyitogatón fi-
nom borok, finom falatok, jó han-
gulat és vendégszeretet vár minden 
borkedvelőt a nyitott pincék soka-
ságában a pincefalu legTÖKösebb 
rendezvényén.
További információ: 
www.facebook.com/
events/652805821903583

III. ŐSZI CSOKOLÁDÉ  
FESZTIVÁL 
Lajosmizse, október 19-20.
Csokoládé az egész világ Lajos-
mizsén, a kézműves csokoládé 
mustrán. Kihagyhatatlan 2 napos, 
édes program a lajosmizsei műve-
lődési házban, minden csokoládé 
imádónak. Egész napos mézeska-
lács workshop, csokoládé gyur-
mázás, felnőtteknek csokoládé 
akadálypálya és chilis csoki evő-
verseny.
További információ: 
www.facebook.com/
events/459989531209436/

PROGRAMAJÁNLÓ BÁCS-KISKUNBÓLBács-Kiskun megye 
szeptemberben és ok-
tóberben is változatos, 
élménydús programok-
kal várja az itt élőket és 
csalogatja a hozzánk 
látogatókat.
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Az aktuális
pályázatokról
a képre kattintva
kaphat részletes
információt.

Széchenyi
2020

Hazai és határon túli programok


