
A Gazdaság-újraindítási Akcióterv 
keretében a falusi kisboltok működé-
sére, fejlesztésére, valamint a bezárt 
boltok újranyitására írt ki pályázatot a 
kormány. A támogatási kérelmek be-
nyújtására június 11-éig van lehetőség. 

A kormány által 2018-ban elindított 
Magyar Falu Program a magyar vidék 
fejlesztését és fejlődését szolgálja, leg-
fontosabb célkitűzése pedig a falvakban 
tapasztalt drasztikus népességcsökke-
nés megállítása és a kistelepüléseken 

élők életminőségének javítása. A pályá-
zat kapcsán a falvakkal kapcsolatos kor-
mányzati törekvésekről is beszélgettünk 
a térség országgyűlési képviselőjével, 
Font Sándorral. 2. oldal 

Fotó: Shutterstock
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HONFOGLALÁS KORI 
TEMETŐT TÁRTAK FEL 

FAJSZON
Márciusban kezdték Fajszon azt a ré-
gészeti ásatást, mely során honfogla-
lás kori temető értékes leleteit tárták 
fel. A helyszín megtalálásához az ül-
tetvény egyik öntözőfejének meghi-
básodása, és annak a fajszi lakosnak 
a lelkiismeretes hozzáállása vezetett, 
aki a nagynyomású víz által kimosott 
emberi csontokat bejelentette a Viski 
Károly múzeumnak. 3. oldal

DR. KÖRMENDY 
SZABOLCS 

AZ ÉV COVID-ORVOSA 
A fogjunkossze.hu internetes olda-
lon jelent meg az a felhívás, melynek 
eredményeként országosan 95 orvost, 
ápolót és nem betegágy mellett dolgo-
zó egészségügyi szakember munkáját 
ismerték el a közelmúltban. 
Köztük van a kalocsai Szent Kereszt 
Kórházból dr. Körmendy Szabolcs 
főorvos, a Covid Osztály vezetője, 
aki az Év Covid-orvosa díjat nyerte 
és a kiskőrösi Rózsa Réka, aki az Év 
Covid-ápolója lett. 11. oldal

Pályázati forrás nyílik 
a falusi kisboltok fennmaradásáért

Bostonban mutatkozik be Kalocsa 
Hrivnák Tünde, Pro Urbe díjas ne-
ves divattervező március 14-én abból 
az alkalomból látogatott Kalocsá-
ra, hogy a Bostonban élő magyarok 
felkérésére készítendő kisfi lmben a 
kalocsai népművészetről autentikus 
képet fessen. Az összeállításban az 
eredeti és hiteles magyar kézműves 
hagyományokat, köztük a kalocsai 
kézi és gépi hímzést is bemutatja. 
A felvonuló By Me Spicy kollekció 
hímzéseit azok a kalocsai asszonyok 
készítik, akik a koronavírus-járvány 
miatt ezúttal sajnos a virtuális térben 
megrendezendő fesztivál résztvevői 
lesznek.
Hrivnák Tünde munkássága közel 10 
évvel ezelőtt fonódott össze Kalocsá-
val, akkor kezdett el a város világhírű 
népművészetével foglalkozni. Ruháin 
azóta csodálhatjuk a szebbnél szebb, 
géppel, vagy kézzel hímzett, erede-
ti kalocsai mintákat, motívumokat. 
A forgatás jó hangulatban telt, a nap 
zárásaként a Kalocsai Hagyományőr-
ző Egyesület tagjai eredeti kalocsai 
népviseletbe öltöztették a divatter-
vezőt, aki láthatóan nagyon élvezte, 
hogy életében először magára ölthette 
a színpompás viseletet.

Trend

SZŰKEBB KERETBŐL, 
DE STABILAN MŰKÖDIK 

KISKŐRÖS

Domonyi László a 2021-es év eddigi 
legnagyobb eredményét a város mű-
ködőképességét biztosító költségvetés 
megalkotásában látja. A polgármester 
abban bízik, hogy már nem sokáig 
maradnak velünk a vírushelyzet mi-
atti megszigorítások, és a közkedvelt 
városi rendezvények hagyományai is 
újraéledhetnek. 4.oldal 

75 MILLIÓS 
FELZÁRKÓZTATÁSI 

PROGRAM KALOCSÁN 
A napokban a Pénzügyminisztéri-
um arról értesítette dr. Filvig Géza 
polgármestert, hogy 75 millió forint 
összeggel támogatják azt a pályáza-
tukat, mely a hátrányos helyzetű em-
berek életlehetőségeit hivatott javítani 
Kalocsán. Mindez magába foglalja a 
foglalkoztatást, társadalmi integráci-
ót, iskolai felzárkózást, családsegítést, 
gyermekjóléti szolgáltatást biztosító 
programokat. 5. oldal

ÚJ TÍPUSÚ BOROKKAL 
KÉSZÜL A NYITÁSRA 

A FRITTMANN BORÁSZAT
– Optimisták vagyunk, bízunk benne, 
hogy a borászat hamarosan újra ki-
nyithatja kapuit a vendégek előtt. Ami 
a termékkínálatunkat illeti, a meg-
szokott fajták mellett új ízvilággal, új 
típusú borokkal jelentkeztünk 2021-
ben. Frittmann Istvánnal, a nagy 
hagyományokkal rendelkező soltvad-
kerti családi borászat egyik tulajdo-
nos-ügyvezetőjével beszélgettünk. 
8. oldal

TÖBB SZÁZMILLIÓ 
FORINTOT OSZT 

FEJLESZTÉSRE A JETA 
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által 
létrehozott Jövőnk Energiája Térség-
fejlesztési Alapítvány (JETA) Kurató-
riuma április 15-én 500 millió forint 
pályázati fejlesztési forrás odaítélé-
séről döntött az érintett 47 település 
számára. A Duna bal partján lévő te-
lepülések közül Kalocsára közel 25 
millió, Hajósra 13, Fajszra 13, Foktő-
re 13 millió, Bátyára 13, Hartára 13, 
Dusnokra 10,8 millió forint pályázati 
fejlesztési forrás érkezik, de a többi 
pályázó is általában 5 és 9 millió forint 
közötti összeget használhat fel telepü-
lésfejlesztési és közösségi célokra.
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HALLÓKÉSZÜLÉK
STÚDIÓ

Cím:
6230 Soltvadkert
Kossuth L. u . 1 -3.

INGYENES
HALLÁSVIZSGÁLAT

JÖJJÖN BE HOZZÁNK!

Időpont egyeztetés az alábbi
telefonszámon:
06 (70) 628 9142

Nyitva:
P: 8:00-16:30

PRÓBÁLJON WIDEX

HALLÓKÉSZÜLÉKET INGYENESEN -

AZ ÖN OTTHONÁBAN!

Az Ön Volkswagen márkakereskedője: 

Autócent Kft.
6230 Soltvadkert, Kossuth u. 112., telefonszám: +36 78 581 900, kevesauto@kevesauto.hu, www.kevesauto.hu

A T-Cross, T-Roc, T-Roc Cabriolet és Tiguan modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 0,6-9,9 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 15-225 g/km. 
A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. 
A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 
715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások 
és egyéb, nem technikai jellegű tényezők is befolyásolják. Az akciós ajánlat 2021. február 04-től 2021. június 30-ig érvényes. Jelen hirdetés nem minősül 
ajánlattételnek, az akció részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben. A képen látható gépkocsik illusztrációk.

SUV modellek már 5 912 000 Ft-tól
Porsche Bónusz finanszírozással

A Gazdaság-újraindítási 

Akcióterv keretében a falu-

si kisboltok működésére, 

fejlesztésére, valamint a 

bezárt boltok újra nyitására 

írt ki pályázatot a kormány. 

A támogatási kérelmek be-

nyújtására június 11-éig van 

lehetőség – hívja fel a fi gyel-

met Font Sándor. A pályázat 

kapcsán a kistelepülésekkel 

kapcsolatos kormányzati 

törekvésekről is beszélget-

tünk a térség országgyűlési 

képviselőjével. 

– A kormány által 2018-ban el-
indított Magyar Falu Program 
a magyar vidék fejlesztését és 

fejlődését szolgálja, legfonto-
sabb célkitűzése pedig a fal-
vakban tapasztalt drasztikus 
népességcsökkenés megállítá-
sa és a kistelepüléseken élők 
életminőségének javítása. 
• Ez a szándék meglehetősen 
aktuális a választókerületben is. 
– Valóban kiemelten fontos 
térségünkben is, hogy a kiste-
lepülések hosszú ideje tartó, 
folyamatos elnéptelenedését 
sikerüljön megállítani, hiszen, 
ha a tendencia változatlan ma-
rad, számos falu teljesen el-
néptelenedik. A Magyar Falu 
Program pályázatait az a cél 
vezérli, hogy ez ne történhes-
sen meg. A változás viszont 
csak akkor hozza meg a kí-

vánt eredményt, ha a fejlődés 
iránya és mikéntje az ott élők 
igényeihez igazodik. Ezért 
már az induló programok is a 
helyi közösségek szándéká-
ra épültek, így születtek meg 
például a világi és az egyházi 
közösségi élet fellendítésére 
kiírt pályázatok közösségi te-
rek fejlesztésére, programok 
szervezésére, eszközök beszer-
zésére. Az elszármazott fi ata-
lok visszaköltözését, a vidéki 
életformát szívesen választó 
ifjú korosztály erre vonatko-
zó döntését hivatott segíteni a 
falusi családi otthonteremtési 
kedvezmény, közismert nevén 
falusi CSOK. A kistelepülé-
sen élők magasabb komfortját 
ezen felül útfelújítási, intéz-
mény felújítási, piaci fejlesz-
tési szolgáltatási program is 
szolgálja. Az országban zajló 
intenzív gyorsforgalmiút-fej-
lesztés mellett a Magyar Falu 
Program keretében melléku-
tak felújítása is folyik. A helyi 
életminőséget javító intézke-
dések sorában eddig többek 
között óvodafejlesztési prog-
ram, játszótérépítés, járdaépí-

tés, falubuszbeszerzés, orvosi 
eszközök beszerzése, orvosi 
rendelők felújítása, falusi civil 
szervezetek támogatása szere-
pelt. Ez az alprogram bővült ki 
most a falusi kisboltok támo-
gatásával. 
• A cél azt hiszem egyértelmű: 
életképessé tenni a kistelepü-
léseken a városi plázákkal, 
élelmiszerüzletekkel szemben 
rendkívüli hátrányban lévő bol-
tok üzemeltetését, kielégítve ez-
zel az ott élők alapvető igényét. 
Kik és milyen feltételek mellett 
pályázhatnak most?
– A program keretében a kor-
mány 48 milliárd forint támo-
gatást szán erre a célra. Jelen 
pályázat azokat a vállalkozá-
sokat szólítja meg, amelyek 2 
ezer fő alatti településeken mű-
ködtetnek, vagy létesítenének 
üzletet, ugyanis a vissza nem 
térítendő támogatás boltok lé-
tesítésére és fejlesztésére egy-
aránt igénybe vehető. Mértéke 
üzletenként elérheti a 70 millió 
forintot, több üzletet működte-
tő vállalkozás esetén pedig akár 
1,8 millió eurónak megfelelő 
összeg is lehet. Ingatlanvásár-

lásra legfeljebb 5 millió forint, 
illetve 50 százalékos támogatás 
adható, míg boltok korszerűsí-
tésére 50 millió forint, illetve 
80 százalékos mértékű támo-
gatást, eszközbeszerzésre pe-
dig maximum 12 millió forint, 
illetve 75 százalékos mértékű 
támogatást lehet igénybe ven-
ni. Ugyanakkor bértámogatás-
ként a munkáltatói járulékkal 
megegyező összeg adható öt 
évre. A pályázat feltételül köti 
ki az igénylő számára, hogy az 
üzemeltetés fenntartását öt évre 
vállalnia kell.
• A választókerületben hány 
települést érint a lehetőség?
– 19 kétezernél alacsonyabb 
lélekszámú település van a vá-
lasztókerületben, ebből egyben 
egyáltalán nem működik üzlet, 
de a többinek is meglehetősen 
kevés lehetősége van fejlesz-
tésre, árubővítésre…  
• Milyen módon lehet pályázni?
– A pályázatokat június 11-éig 
lehet eljuttatni a Nemzetpoli-
tikai Informatikai Rendszeren 
keresztül, a https://nir.bgazrt.hu  
webcímen elérhető honlapon.

Tóth Tímea

Pályázható forrás 

kistelepülési boltfejlesztésre

Adományköszönet 

a kiskőrösi iskolától
Egységes, az intézmény cí-
merét és nevét jelző címkével 
ellátott dobozokkal telt meg 
a Kiskőrösi Evangélikus Is-
kola Petőfi  Sándor Általános 
Iskolájának kisbusza, mellyel 
Grausza Jánosné tagintéz-
mény-vezető és Pethő-Szűcs 
Mária iskolalelkész szállí-
totta Kiskunhalasra a kórház 
dolgozóinak szánt élelmisze-
reket. Köszönetképpen azért, 
hogy hosszú hónapok óta 
emberfeletti küzdelmet foly-
tatnak a betegekért, a koro-
navírus-járvány leküzdéséért. 
Sajnos egyre több kiskőrösi 
szerez tapasztalatot közvetle-
nül is arról, milyen harc fo-
lyik nap, mint nap a kórház 
falai között.
Március közepén tette közzé 
felhívását a KEVI Petőfi  Sán-
dor Általános Iskolája, mi-
szerint gyűjtést szerveznek, 
melyre elsősorban csokoládét, 
kávét, teát, üdítőt, sós és édes 
kekszet, aprósüteményt vár-
nak, kizárólag originált, zárt 
csomagolásban. Sokan érez-

ték fontosnak, hogy csatlakoz-
va a felhíváshoz, így fejezzék 
ki hálájukat a halasi kórház 
munkatársainak, legyenek, or-
vosok, ápolók vagy takarítók. 
Az adományokat a pedagógiai 
asszisztensek és a napközis 
pedagógusok fogadták.
Előzetesen természetesen 
mindent leegyeztettek Ditt-
mayer Péter ápolási igaz-
gatóval, így tisztában voltak 
azzal, mire van szükség, mi 
az, aminek örülnének a kór-
ház dolgozói. Az adomány-
ból, melyet dr. Szepesvári 
Szabolcs főigazgató vett át, 
jut majd a Kiskunhalasi Sem-
melweis Kórházba és a Mobil 
Járványkórházba is.
Nem feledkeztek meg a Kis-
kőrösi Mentőállomás dol-
gozóiról sem, akiknek az 
iskola konyháján készült sós 
süteményt és rétest, valamint 
üdítőt és kávét vitt Grausza 
Jánosné tagintézmény-vezető 
és Czinkóczki Tiborné tagin-
tézmény-vezető helyettes. Ez-
zel köszönve meg áldozatos 
munkájukat. Az intézmény 
ezúton fejezi ki háláját min-
den egészségügyi szférában 
tevékenykedő szakember felé.
A KEVI Petőfi  Sándor Általá-
nos Iskolájában zavartalanul 
folyik az online oktatás. Az 
elmúlt hónapokban komoly 
munkával kialakított belső 
rendszer jól működik, a pe-
dagógusok napi kapcsolatban 
vannak a diákokkal, és ha las-
sabban is, de haladnak a tan-
anyaggal. (Az alsó tagozatban 
április 19-től már jelenlé-
ti oktatás zajlik. - a szerk.)
A tanárok, tanítók és hitokta-
tók többsége él a lehetőséggel 
és felveszik az oltást, így is 
védve a diákokat, önmagukat 
és családtagjaikat a vírussal 
szemben. 

(Fotó és szöveg: 
KEVI Petőfi  Sándor 
Általános Iskolája)

Grausza Jánosné 

tagintézmény vezető 

fontosnak tartja 

a hála kimutatását.
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Mielőtt a nyájas olvasó kardjába dőlne afeletti kétségbeesé-

sében, ugyan mit is jelent ez a cím, jelzem, az arckönyv a 

sokunk által ismert vagy talán a legismertebb úgynevezett 

közösségi portál. Az angol nevét nem írom ide most, ennyi-

ből talán már a nyájas olvasó is megvilágosodott. Több más 

közösségi oldallal együtt, napjainkra a Föld internethasználó 

lakossága túlnyomó többségének kitölti a szabadidejét (mun-

kaidejét is?). Nem mindegy tehát, hogyan és mire használjuk.

Az eredeti szándék nyilván 
az volt, hogy használata meg-
könnyítse az emberi kapcsola-
tok létesítését, ápolását. Idáig 
rendben is volna, ha mostanára 
nem termelt volna ki a rend-
szer egy sor abnormalitást. Az 
egyik ilyen, talán a legártóbb 
mostanság, a fake news, ma-
gyarul álhírek terjesztése. De 
mik is ezek? „Olyan szándéko-
san publikált átverések, melyek 
célja a propagandaterjesztés 
és félrevezetés (dezinformáció). 
Az ilyen írások célja politikai 
befolyás szerzése, visszaélés…” 
több, egyéb szempont mellett. 
(Wikipédia). 
Egy amerikai magánegyetem, a 
Massachusetts Institute of Tech-
nology – MIT, átfogó vizsgálata 
tárgyává tette az álhírek hasz-
nálatát, terjedését a közösségi 
médiában (mfor.hu). A teljesség 
igénye nélkül álljon itt néhány 
adat a felmérés eredményéből. 
Az eddigi legnagyobb ilyen 
jellegű felmérésből az derült ki 
először is, hogy a hazugságok 
terjedési sebessége a neten hat-
szorosa az igaz hírek terjedésé-
nek, vagyis a hamis információk 
messze gyorsabban terjednek, 
mint az igazság. A fake news 
minden vizsgált kategóriában lé-
nyegesen távolabb, gyorsabban, 
mélyebben és szélesebb körben 
terjedt el, mint az igazság. Külö-
nösen aggasztó volt a hazugsá-
gáradat a politikai témák esetén.
A kutatók arra is megpróbáltak 
választ kapni, hogy a légből 
kapott híreket miért terjesztik 
szívesebben az emberek. Az 
egyik ok, az újdonság varázsa. 
A hamis hírek ugyanis sokkal 
újszerűbbek, mint a valódi hí-
rek, az emberek pedig nagyobb 

valószínűséggel osztanak meg 
új információkat. Míg a hamis 
történetek terjesztését leggyak-
rabban a félelem, az undor és 
meglepetés ösztönözte, addig a 
valós események továbbadását a 
szomorúság, az öröm és a biza-
lom ösztönözte leginkább. Nem 
szólván az emberi természet 
azon tulajdonságáról, miszerint 
az ártó, másokra rossz fényt vető 
hírekre mindig vagyunk inkább 
vevők, mint a jó hírekre. Meg-
halt valaki, Pista bácsit elütötte 
egy autó? - Ez a hír pillanatok 
alatt körbe éri a falut. Gyermek 
született valahol? Férjhez megy 
a Mariska? Ezek a jó hírek meg 
egészen biztosan lassabban fog-
nak terjedni. Mert az emberi 
érzelmekre ráadásul gyakran rá 
is játszanak az álhírterjesztők, 
képesek úgy megírni ezeket az 
anyagokat, hogy a felháborodá-
suk okán minél többen osszák 
meg ezeket.
És ijesztő az a megállapítás is, 
amely szerint nem csak gyor-
sabban, de sokkal több ember-
hez jutnak el a hazugságok. Egy 
valótlan, kamu információ köny-
nyen elér akár 100.000 embert 
is a közösségi médián keresztül. 
Ezzel szemben az igazi hírek 
maximum 1000 embert érde-
kelnek.

És mindez naponta nyomon kö-
vethető a hazai internetes köz-
életünkben is. Például úgy, hogy 
olyan híreket osztanak meg em-
berek, amelyeknek a hitelessé-
géről nem győződtek meg. Az 
ilyen hírek általában negatív 
tartalmúak valakire nézve. Köz-
lik, megosztják, mert egyrészt 
számukra elfogadható személy, 
egy szimpatikus politikus áll a 
hír mögött – ha ő mondta, ak-
kor biztosan úgy van. Másrészt 
pedig, mert itt bújik ki az ártó 
szándék, alá lehet gyújtani vele 
az ellenszenves másik oldalnak. 
Ezen a szinten nem játszik a hír 
valóságtartalma. Sok esetben 
csak egy feltételezés, egy sej-
tetés van mögötte – és minden 
esetben hiányzik a tényszerű-
ség, a bizonyítás. Nem vagyok 
jogász, de ezek a közlések sok 
esetben kimerítik a rosszhír 
keltés, a rágalmazás, a becsü-
letsértés fogalmát is. Ilyenek-
re gondolok, mint hogy „ezek 
szétlopták az országot”, „szét-
rohadnak a kórházak”, „csak 
stadionokat építenek” vagy a 
legfrissebb gyöngyszem: „ké-
pesek a magyar embereket egy 
halálos világjárvány pusztításá-
nak kitenni…”.
Nyájas olvasó, ezek mind-mind 
hazugságok. Már rég nem azt 
nevezzük hazugságnak, hogy 
valahol piros hó esett. Nem 
szabad ezekkel egyetérteni, 
nem szabad belenyugodni. Ne-
héz időket élünk. Ahogy mon-
dani szokták, a legöregebbek 
sem emlékeznek ilyen embert 
próbáló időszakra. A döntés-
hozók felelőssége óriási. Nem 
segíti őket minta, hogyan csi-
nálják mások. Minden ország 
minden döntéshozója keresi a 
legjobb utat, a legjobb meg-
oldást. Ez történik nálunk is. 
Közös érdekünk, hogy talpra 
álljunk, újra a régi, normális 
életünket élhessük. Legyünk 
jóhiszeműek! Most az összefo-
gásnak van itt az ideje, és nem 
a zavarkeltésnek.

Lupták György

Arcátlan arckönyv

Lupták György 
ny. evangélikus esperes rovata

HONFOGLALÁS KORI TEMETŐ 

KINCSEIT TÁRTÁK FEL FAJSZON 

A kalocsai Viski Károly Múzeum szervezésében március 

elejétől egy honfoglalás kori temető régészeti feltárását vé-

gezték Fajszon. Az ásatás során értékes leleteket tártak fel.  

A Fajsz-Kovácshalom térségében fellelt kincsekről, azok 

jelentőségéről Szabóné Lantos Andrea vezető régész 

adott tájékoztatást. 

- Március elejétől közel egy 
hétig, fémkereső bevetésével 
Fajsz-Kovácshalom térségé-
ben dolgoztunk, gyakorlati-
lag a 2018-ban három, 2x2x2 
szelvényben megnyitott hon-
foglalás kori, már akkor is 
ígéretesnek mutatkozó ása-
tást folytattuk. Három éve 
az örökségvédelmi hatóság 
felkérte a földtulajdonosokat, 
hogy az adott területen tartóz-
kodjanak a mélyszántástól, 
nehogy a föld alatt rejlő, még 
feltárásra váró leleteket káro-
sodás érje. Már akkor láttuk, 
hogy a honfoglalás kori teme-
tő feltárásához nagyobb ösz-
szefogásra lesz szükség. Idén 
márciusban érkezett el az idő, 
hogy a Viski Károly Múzeum, 
a Pázmány Péter Egyetem és a 
Bölcsészettudományi Központ 
közös fi nanszírozásával, és az 
Árpád-ház Program keretéből, 
az érintett intézmények mun-
katársaival lássunk munkához. 
A feltárásban a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem részéről 
dr.Türk Attila és dr. Langó 
Péter, míg a Bölcsészettudo-
mányi Kutatóközpontból dr. 
Szentpéteri József vett részt 
az ásatásban mondta Szabóné 
Lantos Andrea.

A vezető régész érdekesség-
ként megemlítette: a honfog-
lalás kori temető feltalálásához 
az egyik öntözőfej meghi-
básodása, és annak a fajszi 
lakosnak a lelkiismeretes hoz-
záállása vezetett, aki a nagy-
nyomású víz által kimosott 
emberi csontokat bejelentette a 
múzeumnak. Mint elhangzott, 
az akkori leletmentés során 
három honfoglalás kori férfi -, 
női- és egy gyermeksírt tártak 
fel. A szakember szerint külön-
leges lelőhelyről beszélhetünk, 
ugyanis egy mesterségesen 
épített, úgynevezett lakódomb-
ról van szó, ami több ezer év 
alatt, egymásra rétegződött te-
lepülésekből emelkedett. 
Azt már korábban megállapí-
tották, hogy a domb hétezer 
év során felhalmozódott, leg-
magasabb pontján 3 méternyi 
üledékrétegből áll. A régészeti 
fúrásokkal több pusztulási ré-
teget lehetett elkülöníteni: a 
neolit megtelepedésen kívül a 
réz-, bronz- és középkorból ta-
láltak leleteket. Ezek a leletek 
Bács-Kiskun megye múzeu-
maiba kerültek. Azzal viszont 
csak 2018-ban szembesültek, 
hogy a területen honfoglalás 
kori temető is lehet.

- Ezúttal nyolc sírhelyet talál-
tunk, így a 2018-as feltárással 
együtt már 11 leletmentésről 
beszélhetünk, és vélhetően a te-
mető szélét is minden oldaláról 
behatároltuk. A sírok nyugat–ke-
leti tájolásúak, főleg felnőttek 
feküdtek bennük, de egy gyer-
mek is előkerült az egykori tár-
gyakkal együtt. Az ásatás során 
aranyozott ezüstveretek, rom-
busz alakú nyílhegyek, a lovas 
temetkezésekre jellemző lóma-
radványok és lószerszámok ke-
rültek elő, továbbá egy korabeli 
íj az egyik férfi  mellől. 
A női nyughelyek arról árulkod-
nak, hogy jómódú család vagy 
családok temetkezési helyét tár-
tuk fel, ugyanis nemesfémekkel 
gazdagon díszített ruházatban 
helyezték őket végső nyugalom-
ra. A díszes női ruházat mellré-
szét annak rossz állapota miatt a 
földdel együtt emeltük ki, és azt 
így továbbítottuk restaurálásra 
a fővárosba - mondta Szabóné 
Lantos Andrea.
A vezető régész hozzátette: 
„A feltárás lezárult, a kitermelt 
földet visszatömörítettük, a te-
rületet visszaadtuk a földtulaj-
donosoknak. Ezzel egy időben 
megkezdődött a leletek várható-
an több évig tartó restaurálása. 
A feltárásról több tudományos 
és ismeretterjesztő publikációt 
szeretnének megjelentetni, de 
egy tárlatot is összeállítanának, 
aminek először természetesen a 
kalocsai Viski Károly Múzeum 
ad majd helyet.”                  Zs.F.



Domonyi László a 2021-es 

év eddigi legnagyobb ered-

ményét a város működőké-

pességét maradéktalanul 

biztosító költségvetés meg-

alkotásában látja. A polgár-

mester abban bízik, hogy 

már nem sokáig maradnak 

velünk a vírushelyzet miatti 

megszigorítások, és a köz-

kedvelt városi rendezvények 

hagyományai is újraéledhet-

nek. Ugyanakkor a pandémia 

sem akadályozhatja meg a 

kiskőrösieket abban, hogy a 

következő tervezési időszak 

pályázataira készülve új és új 

terveken dolgozzanak.

– Az sajnos már bizonyos, 
hogy 2021 is rendhagyó év lesz 
a járványhelyzet miatt. 2020-
hoz képest is más, hiszen már 
az első pillanatban a pandémia 
határozott meg mindent, ami 
az év eleji tevékenységünk-
re, így például a költségvetés 
előkészítésére és elfogadására 
is hatással volt – számolt be a 
polgármester.
• Milyen körülmények között 
született meg Kiskőrös költ-
ségvetése?
– Rendkívülinek számított a 
helyzet, az adottságok, és a tar-
talom is. Mint ismert, komoly 
elvonásokkal kellett szembe-
néznünk, és az iparűzési adó, 
továbbá a gépjárműadó befi -
zetésekkel nem számolhatott 
az önkormányzat. Mindezek 
következtében félve fogtunk 
hozzá a költségvetés összeál-
lításához. Minden intézmény 
vezetőjével és pénzügyeseivel 
– ahogy eddig is – külön egyez-
tettünk, és most a szokottnál is 
nagyobb alapossággal tekintet-
tünk át minden fi llér kiadást. 
A fő kérdés az volt, hogy a szű-
kös pénzügyi környezetben, 
amibe bekerültünk, hogyan le-
het működőképes városi költ-
ségvetést összeállítani. Minden 

intézményvezető megértette a 
feladatot, és nagyon korrekten, 
segítőkészen álltak hozzá. Vé-
gül – mindannyiunk örömére 
mondhatom – olyan költség-
vetés állt össze, amiben min-
den az elképzeléseink szerint 
alakult: a város és az intézmé-
nyek működése stabil marad, 
és az önként vállalt feladatok-
ról sem kellett lemondanunk. 
Bátran kijelenthetem, hogy 
a Kiskőrösön élők 2021-ben 
nem veszik észre, hogy a város 
szűkebb büdzséből működik, 
mint korábban, mivel műkö-
désre biztosítottuk a szükséges 
pénzmennyiséget. A pénzhiány 
elsősorban a fejlesztések terén 
fog majd megmutatkozni.
• Lelassul tehát az eddig ta-
pasztalt fejlesztési ütem?
– Egyértelműen úgy látjuk, 
hogy csökkenteni kell az 
önerős beruházásokat, és a pá-
lyázatokhoz hozzárendelt öne-
rő mennyiségét. A város stabil 
működésének feltételeit úgy 
tudtuk garantálni, hogy vállal-
tuk a fejlesztési lehetőségeink 
várható csökkenését. Ezt mó-

dosíthatja majd az a kormány-
zati ígéret, hogy a 25 ezer fő 
alatti települések a második 
félévtől visszakapják az ipa-
rűzési adó kiesett részét. De mi 
ezzel nem számoltunk, egyelő-
re örülünk annak, hogy a már 
bizonyosan rendelkezésünkre 
álló forrásokból garantálni tud-
juk a város stabil működését. 

Természetesen nagy örömünk-
re szolgál, ha ez a büdzsé bő-
vül a jövőben.
• Kik segítették a költségvetési 
munkát?
– A mostani pandémiás hely-
zetben a költségvetés elfoga-
dása is polgármesteri döntés, 
de mi az előkészítő munkát 
és a véleményezést is a teljes 
képviselő-testület bevonásá-
val végeztük. A megbeszé-
léseket természetesen online 
tartottuk. Tehát magát a költ-
ségvetést ugyan én láttam el 
a kézjegyemmel, de a döntést 
képviselőtársaimmal és a kül-
sős tagokkal együtt készítettük 
elő. 

• Milyen kilátások vannak az idei 
rendezvények megtartására?
– Szokásos év eleji rendez-
vényeinkről sajnos le kellett 
mondanunk. Elmaradt a vál-
lalkozók újévi állófogadása 
és a gazdakör szokásos városi 
disznótora is, hasonlóképpen 
a március 15-i ünnepséghez. 
Ez utóbbi különösen fájdal-
mas veszteség számunkra, hi-
szen itt, Petőfi  szülővárosában 
ez az országos ünnepek közül 
is kiemelkedő jelentőségű. 
Előttünk áll még néhány na-
gyobb ünnep, amiről még nem 
mondtunk le teljesen. A városi 
nagyrendezvények sorában a 
májusi Kiskőrösi Kavalkád az 
első meghatározó jelentőségű 
program, amelynek keretében 
kerül sor a nagy hagyomá-
nyú gyermeknapi eseményre 
is. Az ünnepség szervezését 
elkezdtük, igaz, a szokott-
nál szerényebb méretekben 
gondolkodunk. 
• Mi a helyzet a megkezdett 
beruházásokkal?
– Nagy örömmel mondom, 
hogy az új óvoda szinte telje-
sen készen van, a használat-
bavételi és engedélyeztetési 
eljárás folyamatban van. Az 
energetikai pályázat keretében 
a Petőfi  múzeum épületén, a 
régi óvodán és a Küzdősportok 
Házán is az utolsó simításokat 
végzik. Örömteli hír, hogy a 
Petőfi  múzeum kívül és belül 
is teljesen megújul, köszön-
hetően annak, hogy a Kubinyi 

pályázaton kétszer nyertünk. 
Elkezdődött a piaccsarnok 
átalakítása is, a beruházás az 
évekkel ezelőtt előre megír-
tak és a közbeszerzési eljá-
rás szerinti ütemben folyik. 
Újabb pályázati győzelemről 
is beszámolhatok: kollégá-
im idén benyújtott pályázata 
nyert, aminek köszönhetően 
egy 800 méteres rekortán fu-
tókör épülhet a záportározó 
körül. Ennek a közbeszerzése 
és megvalósítása fog megkez-
dődni szeptemberben és még 
ebben az évben el is készül a 
tervek szerint. 
• Milyen távolabbi fejlesztési 
kilátások látszódnak körvo-
nalazódni? 
– A Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat már el kezd-
te szervezni az új TOP Plusz 
pályázatokat, és a következő 
hétéves ciklus pályázati rend-
szerére készíti fel a megye 
településeit, hogy minél jobb 
pályázatokat tudjunk írni. Ez 
az előre gondolkodás sokat 
segít nekünk is. Egyre job-
ban látjuk lehetőségeinket, 
ennek fi gyelembevételével 
tervezzük a következő hét év 
beruházásait. Sok szép dol-
got készítünk elő, amelyek 
megvalósításával Kiskőrös 
további fejlődésének alapjait 
tesszük le, és ebben a pandé-
mia sem tarthat vissza ben-
nünket. 

Tóth Tímea 
fotó:vira.hu
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Szűkebb keretből, de stabilan működik Kiskőrös

A Kiskőrösi Kavalkád és a Gyermeknap lehet május végén 

az első nagyobb program a nyitás után a városban.

A Kiskőrösön élők 

2021-ben nem veszik 

észre, hogy a város 

szűkebb büdzséből 

működik, mint korábban 

– mondja Domonyi László.

A leromlott városrészek rehabilitációjára 

250 millió forintot nyert Kiskőrös
Lapzártakor érkezett a hír, 
hogy a Bács-Kiskun megyei 
Önkormányzat által koordinált 
Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Programban Kiskő-
rös a leromlott városi területek 
rehabilitációjára sikerrel pá-

lyázott, így mintegy 250 mil-
lió forintot nyert a projektre a 
város. 
Kalocsa a helyi szintű együtt-
működéseket erősítő komplex 
programokra nyert 75 millió 
forintot. Csengőd a szociális 

étkeztetés, valamint a család- 
és gyermekjóléti szolgála inf-
rastruktúrájának fejlesztésére 
kap 260 millió forintot. 
Apostagon a közös konyha/ét-
kezde felújítására 102.774.713 
forint támogatás érkezik.

A Petőfi  múzeum kívül és belül is teljesen megújul, 

már készülnek a 2023-as Petőfi  Emlékévre.
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HETVENÖT MILLIÓS FELZÁRKÓZTATÁSI 

PROGRAM INDUL KALOCSÁN 
A napokban a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési 

Programok Végrehajtásáért Felelős Államtitkársága arról 

értesítette dr. Filvig Géza polgármestert, hogy az igényelt 

teljes, 75 millió forint összeggel támogatásra érdemesnek 

ítélte „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 

szintű komplexprogramok” című pályázat megvalósítását 

Kalocsán. A 100 százalékos támogatási intenzitású forrás 

felhasználásának végső határideje 2023. május 31. A meg-

valósítás akcióterülete a projekt szempontjai szerinti ve-

szélyeztetett terület, a Szőlők köze városrész. A pályázati 

célok eléréséről dr. Filvig Géza polgármestert, Rumi László 

szakmai vezetőt és Sztojka Istvánt, a cigány nemzetiségi 

önkormányzat elnökét kérdeztük.

A megvalósítás előtt álló fela-
datról szólva dr. Filvig Géza 
polgármester elmondta: a kép-
viselő-testület október 22-én 
döntött a pályázat benyújtásáról, 
mert annak céljai összhangban 
állnak a városvezetés azon el-
határozásával: a leszakadó és 
leszakadással veszélyeztetett 
területeken élő, hátrányos hely-
zetű emberek életlehetősége-
it javítani szükséges. Mindez 
magába foglalja a foglalkozta-
tást, társadalmi integrációt, kö-
zösségfejlesztést, oktatást, 
iskolai felzárkózást, családsegí-
tést, gyermekjóléti szolgáltatást, 
életvezetési tanácsadást, egyéni 
fejlesztést és a hatékonyabb szo-
ciális munkát biztosító progra-
mokat – mondta a polgármester.
Hozzátette, fontos tudnivaló, 
hogy a legtöbb program az érin-
tett területen élő lakosság teljes 
korfáját érinti, és ugyan nincs 

nevesítve, de elsősorban a hát-
rányos helyzetű roma lakosság 
életminőségét, életesélyeit hi-
vatott javítani, reményei szerint 
minden korábbinál komplexebb 
és hatékonyabb módon.
A polgármester ez esetleges inf-
rastrukturális beavatkozásokat 
sem kizárva azt hangsúlyozta: a 
program fő sodorvonalát a társa-
dalmi hátrányok kompenzálását 
célzó szociális, oktatási, mentál-
higiénés, kompetenciafejlesztő, 
foglalkoztatási, egészségügyi, 
antidiszkriminációs és közbiz-
tonsági programok egészítik ki.
Rumi László, mint Kalocsa Vá-
ros Önkormányzata Szociális 
Központja, egyben a program 
szakmai vezetője szerint a pro-
jekt megvalósításának komp-
lexitását tükrözi, hogy az adott 
városrészben a folyamatos szo-
ciális munka megteremtésére 
törekszenek. Ez magába foglal-
ja a pénzügyi, családszervezési 
és életvezetési tanácsadásokat, 
a problémák feltérképezését, 
egyéni fejlesztési tervek készí-
tését, megvalósítását, és ami 
legalább ennyire fontos, ennek 
folyamatos felülvizsgálatát, a 
tapasztalatok visszacsatolását a 
végrehajtókhoz.
A szakmai vezető aláhúzta: a 
két éven át megvalósuló pro-
jekt fontos része a kötelező ön-

kormányzati feladatellátáson túli 
szociális, gyermekjóléti szolgál-
tatások kialakítása, a gyerekek 
iskolai felzárkózását segítő kiegé-
szítő oktatási és készségfejleszté-
si programok megvalósítása.
Rumi László annak a véle-
ményének is hangot adott: az 
érintett lakosság egészségügyi 
állapota is szükségessé teszi, 
hogy egészségügyi programok-
kal is hozzáférést biztosítsanak 
a preventív jellegű szolgáltatá-
sokhoz. Ugyanakkor fontos cél 
a hatósági szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés javítása, az ügy-
intézés segítése. Például iratok 
beszerzésének segítése, tulaj-
donviszonyok tisztázása, jogi 
tanácsadás, a bűnmegelőzés és 
közbiztonság erősítésével kap-
csolatos képzési, szemléletfor-
máló programok megszervezése.
Dr. Filvig Géza a tájékoztatást 
az önkormányzat részéről az-
zal zárta: a projekt célkitűzései 
össz hangban állnak Kalocsa 
Város Integrált Településfej-
lesztési Stratégiájával. A célok 
megvalósítása konzorcium kere-
tében történik, az önkormányzat 
konzorciumi partnere Kalocsa 
Város Önkormányzata Szociális 
Központja. 

A polgármester azzal folytatta: 
a pályázati célok magas színvo-
nalú ellátásának garanciája az is, 
hogy azok megvalósításába az 
érintett kört, többnyire a Szőlők 
köze városrészben élő hátrá-
nyos helyzetű embereket Kalo-
csa Város Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzata bevonásával, 
Sztojka István elnök hatékony 
közreműködésével kívánják 
bevonni, illetve mozgósítani 
a városban komplexitását és 
nagyságrendjét tekintve példa 
nélküli programokba.
Sztojka István az érintett roma 
közösség nevében megköszön-
te, hogy a város már a pályázat 
benyújtása előtt kikérte a ci-
gány nemzetiségi önkormány-
zat véleményét, azt beépítette 
a megvalósítandó célok közé. 
Mint mondta, az különösen 
öröm számukra: olyan égető, a 
roma lakosságot érintő problé-
mák megoldására, illetve fel-
számolására nyílik lehetőség, 
ami hosszabb távon jelenthet 
majd kitörési esélyt arra, hogy 
az adott területen élők életkortól 
szinte függetlenül vegyék hasz-
nát a tudatformálással is együtt 
járó programoknak.         

–zsiga-

A program a hátrányos helyzetű roma lakosság 

életminőségét hivatott javítani – adott tájékoztatást 

dr. Filvig Géza polgármester. (A kép illusztráció.)

GAZDÁK AZ ÁLLATPARKÉRT
A covid-19 járvány okozta 

korlátozások egyes ágazato-

kat különösen hátrányosan 

érintettek. A zárási előírások 

vonatkoztak az állatkertek-

re, így huzamosabb ideig 

kénytelen volt zárva tartani 

a felsőlajosi Magánzoo ál-

latpark is. A magántulajdonú 

állatkert kizárólag a jegybe-

vételekből tartja fenn ma-

gát, ezért különösen nagy 

nehézséget hozott számára 

a látogatási tilalom. Nehéz 

helyzetükre felfi gyelt az or-

szágos média, így széles 

körben ismerté vált kilátásta-

lanságuk. Az állatpark meg-

segítésére soha nem látott 

civil összefogás jött létre. 

Ehhez csatlakozott a MA-

GOSZ (Magyar Gazdakörök 

és Gazdaszövetkezetek Or-

szágos Szövetsége) megyei 

szervezete.

- Gazdaközösségünk látva az 
állatkert nehézségeit döntött 
annak támogatásáról - mond-
ja Gubán Gyula a MAGOSZ 
Bács megyei elnöke. - Tagja-
ink közül többen egyénileg is 

támogatták a parkot elsősorban 
takarmánnyal. Viszont látnunk 
kellett, hogy az állatállomány 
takarmányozásán túl, anyagi 
támogatásra is szükségük van, 
a rezsit, munkabéreket is fi -
zetni kell a fenntartónak. Az 
állatkertet megismerve bátran 
kijelenthetem, hogy kiváló 
helyszín arra, hogy a gyerekek 
az egzotikus állatok mellett 
a magyar haszonállatokkal is 
megismerkedjenek. A parkban 
kecskék, juhok, lovak, szarvas-
marhák, szamarak élnek szép 
számmal, és egy baromfi udvar 
is helyet kapott. Ma már egy-
re kevesebb a „hagyományos 
gazdaudvar” a gazdaságok át-
alakulása, specializációja miatt 
haszonállataink távolabb kerül-
tek mindennapjainktól. Sokszor 
a falun élő gyermekek is már 
csak a felsőlajosihoz hasonló 
állatparkokban ismerkedhetnek 
meg közelebbről az állattar-
tás körülményeivel, az állatok 
igényeivel. Ezért is döntöttünk 
úgy, hogy lehetőségünk szerint 
segítjük az állatkertet. A zárva 
tartási idő alatt elővásároltunk 
350 belépőjegyet, aminek fe-

lét az aktív gazdakörök jut-
tatnak el saját településükön 
működő óvodákhoz, iskolákhoz. 
A másik felét megyei szövetsé-
günk adományozza nehézsorsú 
gyermekek, családok részére. 
Természetesen abban is köz-
re kívánunk működni, hogy a 
gyermekek el is tudjanak utazni 
a Magánzoo állatkertbe. Biztos 
vagyok benne, hogy egy rend-
kívül értékes, hasznos, interak-
tív természetismeret nap lesz 
minden kisgyermek részére, aki 
gazdaközösségünk révén eljut 
az állatkertbe. Ezúton is köszö-
nöm valamennyi gazdakörnek, 
adományát, segítő szándékát – 
tájékoztatott Gubán Gyula.

Az emberek fi gyelmét sokszor 

a szélsőségek ragadják meg 

elsőként, azonban ezeknek a 

gyomirtásban is megvannak 

a buktatói. Gondoljunk csak 

arra, hogy az alapgyomirtás 

önmagában nem adhat teljes 

védelmet, pláne, ha a bemosó 

csapadék nem érkezik meg 

kellő időben és mennyiség-

ben. A hagyományos poszt-

emergens gyomirtó szerek 

pedig nem rendelkeznek 

megfelelő tartamhatással, így 

meg kell várni míg az összes 

gyom kikel. Ekkorra a kukori-

ca viszont eléri kritikus fejlett-

ségét és ebben az érzékeny, 

túlfeszített fázisban a legki-

sebb stresszhatás is termés-

veszteséggel járhat. Ha pedig 

korábbra hozzuk a kezelést, 

akkor a tartamhatás hiánya 

miatt nem nyújt védelmet a 

később csírázó gyomok ellen.

A Diniro® Gold gyomirtási 

technológiával viszont megta-

lálhatjuk az arany közép utat, 

hiszen öt hatóanyagának kö-

szönhetően ötvözni tudjuk az 

alapgyomirtás tartamhatását 

a posztkezelés erejével, így 

egy jó gyomirtást érhetünk 

el. A csomag hektáronként 2 

liter Successor® TX gyom-

irtó szert tartalmaz, melynek 

hatóanyagai (petoxamid és 

terbutilazin) jelentős talajon 

keresztüli tartamhatással ren-

delkeznek, megakadályozva 

a gyomok újrakelését. A cso-

mag Diniro® összetevőjében 

található három hatóanyag 

(proszulforon, nikoszulforon 

és dikamba) pedig megoldja 

a már kikelt egy- és kétszikű 

gyomok elleni teljes védelmet. 

A Diniro® Gold gyomirtó szer 

kombináció tehát levél- és tar-

tamhatással egyaránt rendel-

kező megoldás.

A Diniro® Gold rugalmasan 

felhasználható 2-6 leveles 

korú kukoricában.

A termelőknek a gyomprob-

lémákon kívül feszes mun-

kamenettel, szervezési és 

gépkapacitási nehézségekkel 

is meg kell küzdeniük. Nincs 

lehetőségük arra, hogy egy 

területet kétszer vagy több-

ször kezeljenek, így szüksé-

gük van egy olyan gyomirtóra, 

amit egy menetben költség-

hatékonyan ki tudnak juttatni, 

ami nem csak a pillanatnyilag 

fennálló gyomhelyzetet ke-

zeli, hanem tartamhatásának 

köszönhetően hosszan tartó 

gyommentes állapotot bizto-

sít. A Diniro® Gold gyomirtási 

technológia mindhárom prob-

lémára megadja a választ, mi-

közben védi a kukoricát, nem 

okoz fi totoxikus tüneteket, hi-

szen szelektivitása kiváló.

Tehát azokon a területeken, 

ahol elhúzódó, erős gyom-

kelésre számítunk, a Diniro® 

Gold csomag tökéletes vá-

lasztás, hiszen ideális ötvö-

zetét nyújtja a gyors levélen 

keresztüli és a hosszan tar-

tó talajon keresztüli gyomirtó 

hatásnak.

TALÁLJUK MEG AZ ARANY KÖZÉPUTAT 
A KUKORICAGYOMIRTÁSBAN

A Diniro® Gold gyomirtóval kezelt terület a betakarításig gyommentes maradt, 

az üzemi standard egyszikű gyomokkal erősen fertőzött. Látókép, 2020.

További információ:

www.fmcagro.hu/kalaszoscsomagok

A növényvédő szereket biztonságosan és felelősséggel használja! Kérjük, mindig kövesse a készítmény címkéjén 

leírtakat annak alkalmazásakor! Az ® és ™ jellel jelölt termékek az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkanevei.

Miskolczi Anikó

+36 70 320 3435

Tóth János

+36 20 998 1258
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IPARI PARK ÉS MINI BÖLCSŐDE 

FEJLESZTÉS TABDIN

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat TOP pályázati forrá-

sából nyolc gyermek befogadására alkalmas mini bölcső-

de épül Tabdin, ahol hamarosan az iparterület fejlesztése 

ugyancsak a Területi Operatív Programnak köszönhetően 

folytatódik. A községben hét darab teljesen közművesített 

ipari telekkel segítik a letelepedni kívánó, vagy nagyobb 

területre igényt tartó vállalkozásokat. 

SZEPTEMBERBEN 

INDUL A BÖLCSI

Fábián Sándor polgármester 
lapunknak elmondta: az ön-
kormányzati tulajdonban lévő, 
egykor a rendőrségi körzeti 
megbízotti irodának helyet adó 
épületnek régóta keresték az 
új funkciót, amit most a mini 
bölcsőde fejlesztéssel megta-
láltak. A megyei önkormányzat 
TOP pályázatán elnyert 35,56 
millió forintból egy legfeljebb 
8 gyermek befogadására alkal-
mas bölcsőde létesítése valósul 
meg a községben. Ugyan két 
telephelyen, de a bölcsőde az 
óvodával közösen alkot majd 
egy intézményt, miközben a 
dolgozói létszám 2 fővel bő-
vül. A polgármester hangsú-
lyozta, az 1100 lakost számláló 
településen nagy segítség lesz 
a bölcsőde a munkát vállaló, 
vagy a munka világába vissza-
térő anyukák és családjaik szá-
mára. Az önkormányzat abban 
bízik, hogy a várhatóan szep-
tembertől működő bölcsőde a 
fi atalok helyben maradását is 
segíti majd.

NYOLCHEKTÁROS IPARI 

PARKOT ALAKÍTANAK KI

A polgármester leszögezte: 
hasonló célt szolgál, egyben a 
foglalkozatás bővítését, az ön-
kormányzati bevételek növelé-

sét célozták meg azzal, hogy 
ugyancsak TOP-os forrásból, 
az ötéves településfejlesztési 
koncepciót követve, a már asz-
faltúttal rendelkező gazdasági 
út mellett alakítják ki a telepü-
lés ipari parkját. Az összesen 
8 hektáros területen 7 darab 
teljesen közművesített, vízzel, 
külön transzformátor állomás-
ról ellátott elektromos áram-
mal, gázzal, internet hálózattal, 
szennyvízrákötési lehetőséggel 
rendelkező telket alakítanak ki. 
Sajnos az erre a célra korábban 
elnyert 125 millió forint az 
időközben bekövetkezett épí-
tőanyag árak és a munkabérek 
emelkedése miatt nem fedezi a 

megvalósítás teljes költségét, 
így pótigényt nyújtottak be 
a megyei önkormányzathoz. 
A 13,5 százalékos költség-
növekmény elbírálása folya-
matban van, így ha az összeg 
megérkezik, a már aláírt, de 
feltételhez kötött kivitelezé-
si szerződés hatályossá válik, 
azaz megkezdődhet a beruhá-
zás megvalósítása. Ehhez az 
önkormányzat további 20 mil-
lió forintot önerőként biztosít. 

FELÚJÍTJÁK AZ UTAT

Fábián Sándor elmondta azt 
is, az idei fejlesztések sorába 
illeszkedik a Petőfi  Sándor ut-
cai útfelújítás, melynek kere-
tében 1300 méter hosszan kap 
új aszfaltborítást a megrepede-
zett útfelület, teljes hosszában. 
A Belügyminisztérium útfel-
újítási pályázatán nyert 20 
millió forintot ez esetben is 
önkormányzati önerővel egé-
szítik ki.

EGYHÁZI KÖZÖSSÉGI 

TÉR IS LESZ 

A polgármester szólt arról 
is, hogy Tabdin a katolikus 
egyház és az önkormányzat 
együttműködése példás, kitű-
nő az együttműködés a község 
új plébánosával, Kiss István
atyával. Közös öröm, hogy 
adományokból megkezdődött 
a templom ólomüveg ablakai-
nak felújítása, restaurálása, va-
lamint nemrégiben a Magyar 
Falu Program keretében közel 
28 millió forint pályázati ösz-
szeget nyertek egyházi közös-
ségi tér átalakítására. 

Zsiga F.

Tabdi hét darab teljesen 

közművesített ipari telekkel 

segíti a letelepedni kívánó, 

nagyobb helyigényű  

vállalkozásokat – tájékoztat 

Fábián Sándor polgármester.

VIRÁGOS MAGYARORSZÁG: 
újra versenyezhetnek az önkormányzatok

Az ország legnépszerűbb kör-
nyezetszépítő kezdeményezé-
se, a Virágos Magyarország 
verseny a tervek szerint újra a 
hagyományos módon indul. 
Mint emlékezetes, a Bács-Kis-
kun megye számos településé-
nek, így például Géderlaknak, 
Ordasnak több alkalommal 

szép elismerést hozó verseny 
2020-ban a koronavírus-jár-
vány miatt az önkormányza-
tok szintjén elmaradt, illetve 
átalakult. 
A pandémia következtében 
tavaly az önkormányzatok 
részére nem szerveztek ver-
senyt, e helyett a lakossági 

egyéni erőfeszítéseket a „Leg-
szebb balkonkert” és a „Leg-
virágosabb előkert” díjakkal 
ismerték el. 
A Virágos Magyarország Fa-
cebook oldalán tett bejegyzés 
szerint „Idén visszaáll minden 
a régi kerékvágásba, a telepü-
lések újra bekapcsolódhatnak 
a nemes versengésbe.
„Örömmel jelentjük be, hogy 
2021-ben a települések újra a 
klasszikus Virágos Magyaror-
szág verseny szabályai szerint 
mérkőzhetnek meg egymás-
sal, de a lakossági versenyt is 
megszervezzük, így lehetőség 
lesz idén ismét a virágba bo-
rult kertekkel és balkonokkal 
is nevezni.” – áll a bejegy-
zésben, amely azzal zárul: 
„A részletekkel hamarosan je-
lentkezünk!”
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Optimistán, új típusú borokkal készül a nyitásra a
Az immár egy éve tartó pandémia következtében kiala-

kult gazdasági válság egyik nagy vesztese a vendéglátás. 

Az éttermek, szórakozóhelyek bezárása, a lakodalmakat, 

rendezvényeket érintő korlátozások miatt jelentősen visz-

szaesett a minőségi borfogyasztás. Frittmann Istvánnal, a 

nagy hagyományokkal rendelkező soltvadkerti családi bo-

rászat egyik tulajdonos-ügyvezetőjével többek között arról 

beszélgettünk, hogyan érintette a Frittmann Borászatot ez 

a rendkívüli helyzet.

– A 2020. márciusában beve-
zetett, majd – némi nyári eny-
hítéstől eltekintve – napjainkig 
szinte folyamatosan fenntar-
tott korlátozások hatása szinte 
azonnal kézzelfogható volt. 
A kereskedők elsősorban az 
élelmiszerre koncentráltak, és 
nem tudták átvenni az egyéb 
árut. Ebből adódóan háttérbe 
szorult többek között a bor, le-
mondták a beütemezett, terve-
zett szállításokat. Szerencsére 
nekünk nem csak vendéglátós 
és HORECA szegmensünk 
volt, a nagyobb multik mellett 
egyéb kereskedők is tudták 
folytatni termékeink értékesí-
tését. Már az első egy hónap 
után realizálódott egy jelentős 

kiesés, amit az átütemezések, 
az elmaradt összejövetelek, 
lakodalmak és a bezárt üzle-
tek miatti forgalomcsökke-
nés okozott. És ez nem is tért 
már vissza teljes mértékben. 
A kezdeti, nagymértékű visz-
szaeséshez mérten ez a piaci 
rés sajnos később sem tudott 
helyreállni teljesen. Minden 
erőnkkel azon dolgoztunk, 
hogy alkalmazkodjunk a meg-
változott piaci környezethez 
és behozzuk a lemaradásun-
kat. Úgy gondolom, ez sike-
rült is. Ez annak köszönhető, 
hogy a kiesett szórakozási 
lehetőségekből adódó csök-
kenést bizonyos mértékben 
kompenzálta a kereskedőknél, 
viszonteladóknál megnöve-
kedett vásárlói érdeklődés, és 
az online térben is növekedés 
volt tapasztalható. 
• Milyen kilátásokkal tekinte-
nek a jövőbe?
– Év elején már a nyitásban re-
ménykedtünk, amit a harmadik 
hullám keresztülhúzott. Nagy 
várakozással vagyunk, és bí-
zunk az oltások hatásában: a 
szabadabb mozgásban és a 
nyitásban, hogy lassanként az 
élet minden területén visszatér 
a megszokott életvitelünk. A 
múlt év végén mi is átestünk fe-
leségemmel a vírusfertőzésen, 
és szerencsére elmondhatom, 
hogy bár hosszú ideig tartott, 

FRITTMANN BORÁSZAT

teljesen felgyógyultunk. A ki-
látások tekintetében optimisták 
vagyunk.
• Mire számíthatnak a 
Frittmann-borok rajongói 
2021-ben? 
– Ami a termékkínálatunkat 
illeti, a megszokott fajták mel-
lett újakkal is készülünk. Új 
ízvilággal, új típusú borokkal 
jelentkeztünk 2021-ben. Bár 
volt fagy és aszály is, minősé-
get és a termékátlagot tekintve 
is jónak bizonyult a 2020-as 
évjárat. A Cserszegi fűszeres 
okozott némi csalódást, mert 
„megfázott”, így az országos 
tapasztalatnak megfelelően ná-
lunk is a szokottnál mintegy 30 
százalékkal kisebb mennyiség-
ben termett. Új termékünk az 

Olivia cuvée, amely a Genero-
sa és az Irsai Olivér házasságá-
ból született. Kicsit gazdagabb, 
tartalmasabb beltartalommal 
rendelkező bor. Különösen 
ajánlom azoknak, akik az Irsai 
Olivér zamatvilágát túl inten-
zívnek tartják, mert a Gene-
rosa által kölcsönzött plusz 
karakter ezt gyengíti, lekerekí-
ti. Figyelmet érdemel a Cser-
szegi fűszeres, vagy például a 
Kadarka is, amely döntően az 
idősebb korosztály bizalmát 
élvezi, de ha megismertetjük, 
és jól pozícionáljuk, akkor a fi -
atalok is megkedvelhetik. Az a 
tapasztalatunk, hogy a Kadar-
kát elfogadják és szeretik, ha 
elmondjuk, hogy mit tud. Aki 
egy hagyományos, testes vö-

rösborra számít, az természet-
szerűen csalódni fog. Azonban 
aki tisztában van vele, hogy 
egy könnyű, üde borról van 
szó, az szereti és megtalálja a 
helyét. 
A szokásostól eltérő, úgyne-
vezett „Art” címkével ellátott 
első termékünk a Generosa 
volt, aminek várakozást meg-
haladó fogadtatása késztetett 
bővítésre bennünket. Ennek 
az új típusnak a bevezetése-
kor nem lehetett kiszámítani a 
fogadtatását, hiszen az ismert 
fajtáktól teljesen eltér az íz- és 
zamatvilága. Ezért megjele-
nésében is jelezni akartunk, 
hogy valami másról van szó, 
így kapott a többi termékünk-
től teljesen eltérő címkét. Sze-
rencsére hamar megkedvelték 
a kereskedők és a fogyasztók 
is: az íz, az illat és a savak sem 
okoztak csalódást. Az új cím-
kével azonban nem maradha-
tott egyedül, kiríva a sorból, 
ezért kiegészítettük a címke 
alatt forgalmazott kínálatot 
további, különböző ízvilágot 

képviselő borokkal. Így a ke-
reskedelem, az értékesítés te-
rén is új lehetőségek nyíltak 
meg. A Generosa mellett a 
Rosé cuvée, az Aurora cuvée 
és a Cserszegi fűszeres tarto-
zik a termékcsaládba.
• Hogy készülnek az újra-
nyitásra?
– Optimisták vagyunk, bízunk 
benne, hogy a borászat hama-
rosan újra kinyithatja kapuit a 
vendégek előtt. Tele vagyunk 
tervekkel, hiszen nem tétlen-
kedtük a karantén idő alatt 
sem. Sokat tervezgettünk, és 
tervezünk is fejleszteni akár a 
vendéglátás, akár a rendezvé-
nyeink terén. Ha újra indul-
hatnak a társasági események, 
a programok, a lehető legjobb 
lehetőségeket szeretnénk biz-
tosítani a vendégeinknek. 
Addig is: a szőlő nem foglal-
kozik a vírussal, ugyanúgy 
gondozni kell. Nincs leállás, 
a metszés megtörtént, az idén 
a kedvező időjárás miatt si-
került ezt korán elvégezni. 
A metszésajánlás mindig azo-
nos termésmennyiséghez van 
beállítva, bizonyos területeken 
és fajtáknál – mint például az 
Ezerjó – korlátozás történik, 
de a termésmennyiségbe még 
az időjárás is „beleszól”: hoz-
zátesz egy kicsit, vagy elvesz 
belőle. Így volt például tavaly 
a Sauvignon blanc esetében, 
amely kevesebb, de különösen 
szép bort termett, ezért meg-
bocsátottunk neki. A vezető 
termékek – a fehérek között az 
Irsai Olivér és a Cserszegi fű-
szeres és a Generosa, a vörös-
nél a Kékfrankos és a Cabernet 
franc – mellett bővíti a válasz-
tékot az Ezerjó, a Sauvignon 
blanc, a Rajnai rizling és a 
Merlot. Kínálunk továbbá két 
seccot, azaz gyöngyözőbort is, 
és egy Ezerjó pezsgővel is je-
len vagyunk a piacon. Ezzel a 
kínálattal várjuk a nyarat idén, 
és készülünk egy új cuvée-vel 
is, de ennek részleteiről még 
nem mondhatok többet. 

Tóth Tímea

Optimisták vagyunk, bízunk 

benne, hogy a borászat 

hamarosan újra kinyithatja 

kapuit a vendégek előtt 

– Mondja Frittmann István.
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Tanulmányi ösztöndíj: első lépés a Paks II.-höz
Rendkívül nagy volt az érdeklődés a Paks II. Zrt. Tanulmá-

nyi Ösztöndíjprogramja iránt ebben a tanévben, összesen 

224 egyetemista, illetve középiskolás diák adta be jelent-

kezését. Közülük tizenhat fi atal tanulmányait támogatja a 

Paks II. Zrt., négy korábbi ösztöndíjas ma már a társaság 

munkavállalója.

Számos programot indított a 
Paks II. Zrt. annak érdekében, 
hogy felkeltse a fi atalok érdek-
lődését az atomenergia iránt, 
illetve megismertesse velük 
az erőműberuházásért felelős 
cég által kínált karrierlehető-
ségeket. Az első lehetséges 
kapcsolódási pont az „Atom-
energia – A biztos jövő” Ta-
nulmányi Ösztöndíjprogram, 
amely egyetemistáknak, illetve 
középiskolásoknak – konkré-
tan az Energetikai Technikum 
és Kollégium (ESZI) tanulói-
nak – szól.
– Ebben a tanévben rendkívül 
nagy számban érkeztek hoz-
zánk pályázatok az ösztöndíj-
program keretében, aminek 
nagyon örültünk – emelte ki 
Mittler István. A Paks II. Zrt. 
kommunikációs igazgatója 
úgy tájékoztatott, hogy 224 
pályázó közül kellett a megha-
tározott értékelési szempontok 
alapján kiválasztani azokat a 
kiváló tanulmányi eredmény-
nyel rendelkező középiskolás 
diákokat és egyetemi hallga-

tókat, akikkel szerződést kö-
töttek. – Az ösztöndíjprogram 
egy életpálya kiindulópont-
ja is lehet, amit az is igazol, 
hogy az előző tanévben indí-
tott programba bekapcsolódott 
fi atalok közül négyen ma már 
munkatársaink. Ők energetikai 
mérnöki, gépészmérnöki és 
villamosmérnöki szakon foly-
tattak tanulmányokat – tette 
hozzá a kommunikációs igaz-
gató. 
A 2019/2020. tanévben meg-
hirdetett ösztöndíjprogramban 
öt középiskolás diákkal és 
nyolc egyetemista hallgatóval 
kötött szerződést a Paks II. Zrt. 
A 2020/2021. tanévben nagyon 
eredményes volt az ösztöndíj-
pályázat promóciója, az ESZI-
ből 11, az egyetemekről 213 
pályázat érkezett.  
Rádi Róbert Dániel a Buda-
pesti Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetemen végzett, s 
ma már a Paks II. Zrt. Nukleáris 
Osztályán dolgozik DSA mér-
nökként. – Nyilván megnéztem 
más ajánlatokat is, de a Paks 

II. Zrt. nagyon proaktív volt az 
egyetemisták megszólításában, 
felkeltette az érdeklődésemet. 
A cég által kínáltak közül több 
lehetőséggel is éltem, nemcsak 
ösztöndíjas voltam, de itt töl-
töttem a szakmai gyakorlatot 
és elvégeztem az atomerőmű-
vi üzemeltetési szakmérnök 
szakirányú továbbképzést is a 

Paks II. Akadémia keretében 
– mondta. Hozzátette, minde-
zek jó lehetőséget biztosítottak 
arra, hogy kölcsönösen megis-
merjék egymást egy potenci-
ális munkaadóval. – Az pedig 
különösen kedvező, hogy akár 
konkrét állásajánlatot is kaphat 
egy pályakezdő – fogalmazott.
A jelenlegi keretek között 

működő, szervezett formában 
2018 óta szakmai gyakorlati 
lehetőséget is biztosít a Paks 
II. Zrt. az egyetemi hallgatók-
nak.  2021. március végéig, 
több mint ötven fi atal fordult 
meg e program keretében a 
társaságnál, többen közülük 
ma már a cég munkatársai. 
Szintén népszerű a fi atalok kö-

rében a Mérnök leszek a Paks 
II.-nél program, amelyben 
részmunkaidősként kezdhetik 
meg a munkát felsőfokú ta-
nulmányaikkal párhuzamosan. 
A paks2.hu oldalon minden 
karrierlehetőséggel kapcsola-
tos információ megtalálható és 
a Karrierportál is elérhető az 
aktuális állásajánlatokkal.

Mittler István és Rádi Róbert Dániel

Mesélő Bács-Kiskun
Meseföld címmel megjelent 
az első Bács-Kiskun megyei 
mesekönyv, amelyben húsz 
település, húsz meséje talál-
ható. A Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat nívós kiad-
ványában Császár Levente
meseíró eleveníti meg a hely-
béliek által megőrzött tör-
téneteket, amikhez Borbás 
Zoltán grafi kus készített han-
gulatos illusztrációkat.
- Bács-Kiskun nem csak terü-
letileg a legnagyobb megyéje 
az országnak, hanem össze-
tettségében és színességében 
is az. Minden településen 
rengeteg olyan történet, le-
genda van, ami az adott tele-
püléshez kötődik. A megyei 
önkormányzat elkezdte ösz-
szegyűjteni ezeket a törté-
neteket, hogy Bács-Kiskun 
megyének legyen egy olyan 

leltára, kincsesbányája, amely 
bemutatja, hogyan is éltek a 
múltban és hogyan is élnek az 
emberek a jelenben. Egy ilyen 
mesegyűjtés összegzéséből 
született meg ez a gyermekek 
lelkéhez szóló mesekönyv - 
fogalmazott a többi között a 
Meseföld című kötetről Ri-
deg László, a megyei köz-
gyűlés elnöke, aki elárulta: a 
mesekönyvet követi az idei 
évben egy legendás gyűjte-
mény és tervezik a történetek 
rajzfi lmes megelevenítését is. 
A mesekönyv egyelőre nem 
érhető el kereskedelmi for-
galomban, de hamarosan hírt 
adunk Bács-Kiskun megye 
Facebook oldalán arról, hogy 
milyen formában jut el a la-
kossághoz. A mesekönyvről 
készült videó szintén a közös-
ségi platformon érhető el. 
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Kiadja: Sajtó-Team Kft.
Ügyvezető: 

Nagy Tamás 20/9394-592

Szerkesztőség: Kiskőrös, Dózsa Gy. 26. 
Tel.: 06-20/215-3070
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Főszerkesztő: Gmoser Alíz

Szerkesztőségi titkár:
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Munkatársak:
Tóth Tímea

Zsiga Ferenc

Tördelés, nyomdai előkészítés:
BI-Design Reklámstúdió 78/420-220 

Hirdetésszervező:
Szentgyörgyi Tünde 20/4960-167

A hirdetések feladhatók 
a szerkesztőségben és az e-mail címen is.

Nyomtatás: 
Lapcom Zrt., 

9021 Győr, Újlak u. 4/A. 
Tel.: 96/504-444. 
Vezérigazgató: 
Pallagi Ferenc

Megjelenik havonta 
ingyenesen

ISSN 1786-7517

A hirdetések tartalmáért szerkesztőségünk 
nem vállal felelősséget!

Lapunk megjelenik 38 településen: Apostag, Bátya, Bócsa, Császártöltés, Csengőd, Drágszél, Dunaegyháza, Dunapataj, Dunaszentbenedek, Dunatetétlen, Dunavecse, Dusnok, Erdőtelek, Fajsz, Foktő, Géderlak, 
Hajós, Harta, Homokmégy, Imrehegy, Kalocsa, Kaskantyú, Kecel, Kiskőrös, Kiskunhalas, Miske, Ordas, Öregcsertő, Páhi, Solt, Soltszentimre, Soltvadkert, Szakmár, Tabdi, Tázlár, Újsolt, Újtelek, Uszód.

Szabadszálláson felújítandó ház-
rész eladó! Irányár: 6,5 M Ft. 

Érd.: 06-70/772-6050

Csengőd központi részén, 
belülről teljesen felújított, 3 szobás 
családi ház, 2206 m2-es területtel 
ELADÓ! Irányár: 13.200.000 Ft. 

Érd.: 06-30/161-2379

Csengőd külterületén, 
1787 m2-es telken, 86 m2-es, 

1 szoba+konyha- ebédlős, 
részben felújított, 

gázfűtéses tanya eladó. 
Irányár: 8.490.000 Ft.  
Érd.: 06-30/161-2379

Öregcsertőn S.O.S ELADÓ!  
2201 m2-es telken, 100 m2-es, 
3 szobás családi ház ELADÓ! 

Irányár: 8.290.000 Ft.  
Érd.: 06-30/161-2379

Kunfehértón 
(nyaraló övezetben) 
a strand közelében, 

450 m2-es telken, 33 m2-es 
alapterületű, tégla építésű, 

nappali+1 szobás, 
2016-ban felújított hétvégi ház, 

25 m2-es terasszal, 
teljes berendezéssel ELADÓ!  

Irányár: 16.750.000 Ft.  
Érd.: 06-30/161-2379

Szabadszálláson családi ház eladó! 
Irányár: 14,5 M Ft. 

Érd.: 06-70/677-26050

Kiskunhalastól 8 km-re lévő 3 szo-
bás tanya, 11.672 m2-es területtel 
ELADÓ! Irányár: 6.850.000 Ft.  

Érd.: 06-30/161-2379

Soltvadkerti üzleti lehetőség! 
Irányár: 36.9 M Ft. 

Érd.: 06-70/772-6050

Kiskunhalas felsővárosi családi 
ház eladó! Irányár: 25,9 M Ft. 

Érd.: 06-70/772-6050

Kiskunhalas, kertvárosi ingatlan 
keresi új gazdáját! 
Irányár: 74,9 M Ft. 

Érd.: 06-70/772-6050

INGATLANIRODA 

KISKŐRÖSI KÍNÁLATÁBÓL:

Kertitox axial 
20 hektóliteres vontatott 

permetező, 
felújított állapotban eladó! 

Érd.: 06-20/947-9533

SZAMBA ZENEKAR
lagzik, bálak, bulik.

06-30/2639-916

Fürdőkád felújítás, 
kívánt színben 
garanciával! 

Tel.: 06-30/998-2485

WWW.REGIONAPLO.HU

Soltvadkerten a fő utcán, Kossuth Lajos utca 28. szám alatt, 
utcafronton elhelyezkedő 65 m2 alapterületű üzlet helyiség 

és egy udvarra néző, 30 m2-es üzlet helyiség, 
jó parkolási lehetőséggel 

KIADÓ! 
Tel.: 06-20/365-7303, 

E-mail: galantaibt@t-online.hu

Tázláron 1970-es években 
épült családi ház, 

melléképületekkel együtt 
eladó. Tel.: 06-20/594-9558

6347 Érsekcsanád,
Dózsa György utca 24-26.
www.patakifarm.hu

+36-20/483-4509 +36-20/252-5093 +36-70/327-2199

Érsekcsanádi vakcinázott,

A szervezők a Császártöltési 
Finomságok elnevezésű sza-
kácskönyv készítése közben fo-
galmazták meg, hogy érdemes 
lenne kiterjeszteni és bemutatni 
a többi sváb település gasztronó-
miáját.
A betelepített németség magá-
val hozta nemzeti szokásait. 
Mindemellett a dolgosságot, 
szorgalmat, a ház és konyha 
tisztaságának igényét, étkezési 
szokásaiban a mértéktartást, az 
étrend változatosságát. Mindez 

megmaradt az elmúlt 30 évtized-
ben. A sváb ételek változatosak, 
de kizárólag az általuk megter-
melt alapanyagokból készülnek. 
Nemzedékről nemzedékre szállt 
a tudás, a tapasztalat. Általa 
lett erős a kötelék, amely meg-
tartotta a svábokat szokásaival, 
hagyományaival, amelybe bele-
tartoznak a sváb ételek is.
Takácsné Stalter Judit polgár-
mester nagy reményeket fűz a 
rendezvényhez, egyrészt biza-
kodik a megtartásában, másrészt 

a rendezvény célja az ételek be-
mutatása mellett a sváb telepü-
lések kapcsolatának erősítése, 
egymás életének megismerése.
A rendezvényt 2021. június 
12-ére tervezik megrendezni, 
melyen előreláthatólag 15-20 
település résztvevőit várják, 
akik a helyi jellegzetes éte-
lek mellett hagyományaikat, 
táncaikat, zenéjüket és nép-
viseletüket is bemutatják. 
A rendezvényre szeretettel vár-
ják az érdeklődőket!

Június 12 - Sváb Ételek Fesztiválja

A Vigula család felajánlásából 
120 darab juharfát ültettek el 
a Császártöltési Önkormány-
zat és a polgármesteri hivatal 
dolgozói, a Császártöltési Né-
met Nemzetiségi Óvoda óvó-
női és az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület tagjai a Horgászta-
vak mentén. 
Köszönet mindenki munkájáért!

Fákat ültettek a Horgásztavakhoz

A felvidéki magyarok kitelepítéséről való meg-
emlékezés idén Császártöltésen is csak az ott-
honainkban történhetett meg. Eddig minden 
évben sokan eljöttek, hogy a Ligetben elhelye-
zett emlékműnél róják le kegyeletüket és együtt 
emlékezzünk a történelem e gyászos eseményé-
re. Most a falu lakossága nevében a Felvidéki 
kitelepítési emlékműnél Császártöltés Község 
Önkormányzata nevében - Takácsné Stalter 
Judit polgármester,  a Hajósi-Császártöltési 
Felvidékiek Kulturális Egyesülete nevében - 
Andocsné Lei Mónika iskolaigazgató, a Csá-
szártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat 
nevében - Manhalterené Szeitz Orsolya elnök  
helyezte el az emlékezés koszorúját.

 A felvidéki magyarok kitelepítésére

Kiss László edző ve-
zetésével a dobogó kö-
zelében a császártöltési 
focicsapat! Sajnos a ví-
rushelyzet miatt a nézők 
nem élvezhetik tovább-
ra sem a töltési csapat 
jó játékát, de reméljük 
hamarosan ismét szur-
kolhatnak a császártöl-
tésiek a csapatnak.

Hajrá Töltés!

ELADÓ!
BRAMAC tetőcserép

Antracit protector római 
alapcserép áron alul!

Bontatlan raklap, 264 db 
(26,4 m2). Érd.: 06-20/939-4592

Természetgyógyászat, 
akupresszúra, akupunktúrával 

szenvedélybetegségek kezelése, 
fogyás, allergia stb. 

Gépi köpölyözés, fi bróma, 
éranyajegy eltávolítás, 

fülcimpalyukasztás 
és állapotfelmérés. 

06-30/962-0687 

Kiskőrösön kedvező fekvésű 
kertes családi ház 

garázzsal, melléképületekkel 
eladó. 

Érdeklődni: 06-20/592-6682

FACEBOOK.COM/REGIONAPLO

emlékeztekemlékeztek

CSÁSZÁRTÖLTÉSI HÍREK
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Dr. Körmendy Szabolcs 

az Év Covid-orvosa 

Részletek országszerte a 
szakkereskedésekben és a 

www.marso.hu oldalon!

AZ ÖN KERESKEDELMI
PARTNERE:

Lasz-Fer Gumiszerviz Kft.
6235 Bócsa,  I. Körzet 127/a.

+36 20 9357 022   +36 20 389 9028  +36 78 553 170
bocsa@t-online.hu

Több mintázat akár
5 év extra garanciával!

MEGBÍZHATÓ TÁRS A MINDENNAPI MUNKÁKHOZ

A fogjunkossze.hu internetes oldalon jelent meg az a fel-

hívás, melynek eredményeként 95 egészségügyi szak-

embert díjaztak. Országosan 95 orvost, ápolót és nem 

betegágy mellett dolgozó egészségügyi szakember mun-

káját ismerték el a közelmúltban. A március 19-én zárult 

online szavazáson a három fenti kategóriában lehetett jelö-

léseket leadni. A felhívásra több mint hétezren szavaztak. 

A szavazás végeredménye alapján 33 orvos, 43 szakdol-

gozó és 19 nem betegágy mellett dolgozó szakember ré-

szesült oklevél és pénzjutalom elismerésben. Köztük van 

a kalocsai Szent Kereszt Kórházból „Év Covid-orvosa díj-

ban” részesített dr. Körmendy Szabolcs főorvos, a Covid 

Osztály vezetője. 

Dr. Körmendy Szabolcsot az elismerésről kérdeztük.

A főorvos elmondta, nem tu-
dott a jelöléséről, így meglepe-
tésként érte, amikor más fontos 
elfoglaltságai miatt csak meg-
érkezése után néhány nappal 
később olvasta el azt a e-mailt, 
amiben a díj elnyeréséről érte-
sítették.
Kicsit hitetlenkedve, de annál 
nagyobb örömmel töltött el a 
levél tartalma. A személyem-
re szavazók nyilvánvalóan 
nem csak az én, a Covid osz-
tály élén végzett munkámat 

ismerték el, a megbecsülés és 
tisztelet elsősorban annak a 
csapatnak jár ki, amelynek jól 
felkészült, aktív és empatikus 
tagjai között ott van dr. Se-
bők Edit főorvos, dr. Bacskó 
Andrea főorvos és a Covid 
ambulancián dr. Zólyomi Szi-
lárd osztályvezető főorvos. 
A betegek és hozzátartozóik a 
Sáfárné Tobak Mónika osz-
tályvezető főnővér által irá-
nyított ápoló munkatársakról 
is pozitív véleményt nyilvání-

tottak, hiszen nélkülük aligha 
lehetne ezt a kihívásokkal teli 
munkát magas, a betegek elé-
gedettségét kivívó színvona-
lon végezni. Közösen örülünk 

tehát a díjnak, amely újabb 
lendültet ad a napi megterhelő 
munka végzéséhez, a szakmai 
és kollégális kapcsolatoknak”- 
mondta dr. Körmendy. 

Dr. Körmendy Szabolcs szerint a megbecsülés 

és tisztelet az egész csapatnak kijár, hiszen együtt vívták 

ki a betegek elégedettségét a lelkiismeretes munkájukkal. 

A kiskőrösi Rózsa Réka az Év Covid-ápolója
Rózsa Réka 29 esztendős diplomás szakápoló, a kalocsai Szent Kereszt Kórház sebészeti és 

traumatológiai osztályán kezdett el dolgozni, de a koronavírus-járvány kezdetekor belső indít-

tatásból úgy döntött, hogy jelentkezik az újonnan létesült Covid osztályra.

Réka is egyikük azoknak a hét-
köznapi hősöknek, akik a jár-
vány frontvonalában harcolnak 
a kezdetek óta.
- Úgy gondolom, ez az elisme-
rés nem nekem szól egyedül, 
hanem mindazoknak, akikkel 
együtt dolgozom - mondja 
Réka. - Egy láncszem vagyok 
csupán a csapatban, hittel és 
szeretettel végzem a munkám 
a többiekkel együtt. A pálya-
választásnál nem volt kérdés, 
hogy olyan területen szeretnék 
majd dolgozni, ahol segíthetek 
az embereken. Ezt a mentali-
tást a szüleimtől örököltem, 
ők rendszeresen támogatnak 
rászorulókat, kiállnak azok 
mellett, akiknek támaszra van 
szükségük. Külön öröm szá-
momra, hogy az „Év Covid- 

orvosa” címet dr. Körmendy 
Szabolcs főorvos is megkapta 
osztályunkon.
• Hogy kerültél be a közönség-
szavazásba?
- Bárki jelölhetett Covid osztá-
lyon dolgozót a szavazásra, nem 
tudom, ki volt az, aki felvetette 
a személyemet. Természetesen, 
amikor megtudták a családta-
gok, barátok, ismerősök, volt 
betegek és hozzátartozóik, hogy 
van ez a lehetőség, akkor sokan 
szavazhattak rám, ha bekerültem 
a díjazottak közé.
• Hol végezted a tanulmányaidat?
- Kiskőrösön a KEVI gimná-
ziumában érettségiztem, ahol 
rendszeresen részt vettem el-
sősegély-nyújtó versenyeken, 
amelyekre Raff ai Zsuzsanna ta-
nárnő készített fel. A gimnázium 

után a Szegedi Tudomány Egye-
temen egy évet biológia szakon 
tanultam, majd átkértem magam 
az egyetem Egészségtudományi 
és Szociális Képzési Karának 
ápolói szakára, és mint diplomás 
ápoló végeztem. Szeretnék itt a 
mesterképzésen is majd diplo-
mázni. 2016 óta itt dolgozom, 
tavaly február végétől a Covid 
osztályon, én általában, mint 
műszakvezető a 12 órás műszak-
ban. Feladatom többek között 
a vénás infúziók és a tablettás 
gyógyszerek kiadása, szervezem 
az osztályon szükséges felada-
tok ellátását, tájékoztatom az 
orvosokat a betegekről.
Imádom ezt a közösséget, csa-
ládias a légkör, az orvosoktól 
kezdve az ápolókon és a műtősö-
kön át és a technikai kollektíva 

összetartása kiváló. Tavaly nyá-
ron, amikor az első hullám le-
csengett, két hónapra megszűnt 
a Covid osztály, akkor vissza-
mentem a traumatológiára, de 
ahogy újra hozták a covidos be-
tegeket, újralétesült az osztály, 
én pedig visszamentem.

• Nem volt benned félelem?
- Nem. Úgy éreztem, hogy most 
ezen az osztályon van a legna-
gyobb szükség rám. A védő-
felszerelés helyes használata 
biztonságot ad, s bár a betegek 
nem sokat látnak az arcom-
ból, igyekszem a szavaimmal 

erőt adni nekik, hiszen tudom, 
hogy nagy a félelem bennük. 
A maszk jaim is mindig vidá-
mak, s azon vagyok, hogy a sze-
mem is biztatóan mosolyogjon, 
ha rájuk nézek. Mindenkinek 
azt tanácsolom, hogy regiszt-
ráljon az oltásra, nem szabad 
ezt a vírust félvállról venni. 
A vírus nem válogat, és az egyet-
len esélyünk, hogy legyőzzük: a 
vakcina. Mi ezen az osztályon 
maximum középsúlyos állapotú 
betegeket ápolunk, ha valakinek 
rosszabbra fordul az állapota, el-
végezzük az intubálást és átszál-
lítják őt az intenzív osztályra, 
vagy egy másik kórház intenzív 
Covid osztályára. Az biztos, 
hogy kötődünk a betegekhez, 
minket is megvisel lelkileg, ha 
valakinek romlik az állapota. 
De hatalmas öröm és rendkívül 
jó érzés, ha valakit gyógyultan 
engedünk haza. 

-nagy-

A kórházban családias a légkör, az orvosok, ápolók, 

a műtősök és a technikai kollektíva összetartása kiváló 

– mondja Rózsa Réka.
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