
A PAPRIKA ÉS A KÁVÉ FÚZIÓJA: 

Németh Dávid, a kalocsai Belvárosi 
Kávézó üzletvezető baristája gondolt 
egy nagyot, és megalkotta „Kalocsa 
kávéját”. Az ital különlegessége, hogy 
egy csészében egyesül a város hungari-
kumának, a kalocsai fűszerpaprikának 
és a prémiumminőségű kávénak az 
egyedi, különleges ízvilága. 
- A kiinduló pont az volt, hogy ami a 
csokoládéhoz jó, az valószínűleg a 
kávéhoz is jó lehet – mondja Dávid.   
- Például a mogyorós csoki – mogyorós 
kávé, a citrusfélék esetében a citromos, 
narancsos csoki - citromos, narancsos 
kávé, de régóta van már chilis csoki 
is, amit a kézműves csokoládé gyártók 

fejlesztettek tökélyre. Volt tehát hon-
nan meríteni, de azt nem gondoltam, 
hogy ilyen nehéz lesz! Nem sorolom, 
mi mindennel kísérleteztem, mígnem 
az jött be legjobban: a minél finomabb-
ra, szinte púderesre őrölt csípős és 
édes fűszerpaprikára öntöm a frissen 
lefőzött, forró kávét. Meg lehet bolon-
dítani még egy kis csokoládéval, bar-
nacukorral. Az arányok természetesen  
titkosak. 
Akik kóstolták, kedvezően fogadták, 
így máris két kávékülönlegesség kerül-
het fel az egyelőre képzeletbeli itallap-
ra: Kalocsa kávéja - csípős paprikás, 
Kalocsa kávéja - paprikás. 

- Az összetevők patikamérlegen való 
kimérése és folyamatos változtatá-
sa még mindig tart, mert szeretném 
megtalálni azt az ízvilágot, ami leg-
közelebb áll hozzám, és a leginkább 
elfogadottabb lehet a vendégek köré-
ben. A célom nem kevesebb, hogy aki 
Kalocsán, vagy a környékén jár, annak 
egy helyi kávékülönlegességgel, Kalo-
csa kávéjával tegyük emlékezetessé a 
napját - mondja Dávid.
Kalocsa kávéját természetesen kizáró-
lag kalocsai mintás porceláncsészébe 
töltik, tehát a szervírozás is a város 
másik hungarikumára, a népművészet-
re emlékeztet.
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SOLTVADKERTEN  
BABAZÁSZLÓ JELZI AZ 
ÚJ ÉLET SZÜLETÉSÉT

A soltvadkerti városvezetés számára 
is kiemelkedő jelentőséggel bír, ha 
a településen kisgyermek születik, 
ezért is vállalják hálás szívvel, hogy 
minden kisgyermek megszületése-
kor - anyakönyvezésekor - 24 órára 
kihelyezik a Polgármesteri Hivatal 
homlokzatára a babazászlókat, annak 
függvényében, hogy kisfiú vagy épp 
kislány születik a város új tagjaként.” 
– adta hírül Temerini Ferenc polgár-
mester.  4.oldal

KERÉKPÁROKAT KAPTAK A GYEREKEK  
DUNASZENTBENEDEKEN 

Egy a Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzatnál lévő TOP-os közlekedés-
fejlesztési pályázat segített abban, 
hogy a dunaszentbenedeki önkormány-
zat korszerű gyermekkerékpárokat vá-
sároljon az óvodások és a kisiskolások 
részére. 
Mint Vargyas Mihály polgármester 
elmondta: a gyerekek nagy örömmel 
próbálták ki az új kerékpárokat az in-
tézmények udvarán. Különösen azok a 
kisfiúk, kislányok, akiknek nincs saját 
biciklijük, és korábban emiatt nem tud-
tak részt venni az intézmények kerék-
páros programjain. A pályázati forrás 
segítségével viszont már ennek sem 
lesz akadálya a jövőben, különösen, ha 
az időjárás is tavasziasra fordul. 
A településvezető arról is beszámolt: 
„Dunaszentbenedeken megvalósítás-

ra került egy a megyei önkormányzat 
által koordinált TOP-os közlekedés-
fejlesztési pályázat. Ennek keretében 
felújítottuk a község kerékpárútját, 
valamint ennek a pályázatnak a ré-
szeként vásároltuk a kerékpárokat. 
A17 darab kétkerekűből 10-et kapott 
az óvoda, és 7 került az iskola hasz-
nálatába.” 
- Az új kerékpárokkal az iskolá-
sok szervezhetnek kisebb túrákat, 
ügyességi versenyeket, az óvodások 
pedig az erre a célra kialakított be-
tonterületen tudnak majd kerekezni. 
Munkatársaim a gyerekek életko-
rának megfelelően választották ki a 
bicikliket, így a legkisebbek támasz-
tókerekes gyerekbicikliket használ-
hatnak – mondta Vargyas Mihály  
polgármester.

ÁTADTÁK  
AZ ÚJ DUNA-HÍD 

MUNKATERÜLETÉT 
Átadták a Kalocsa-Paks Duna-híd 
és a rávezető utak munkaterületét a 
kivitelezőnek. A február 4-én tartott 
megbeszélésen a kivitelező, az épít-
kezést finanszírozó Magyar Állam 
képviselői, az érintett települések 
polgármesterei és a közművállalatok 
munkatársai vettek részt. 
Font Sándor képviselő kiemelte: Az 
elmúlt időszak legfontosabb kérdése 
az volt, hogyan tudná a Duna bal part-
ja is a lehető leghatékonyabban kiak-
názni az atomerőmű-építésben rejlő 
gazdasági lehetőségeket. A képviselő 
maga adta meg a választ: egy híddal!
A kivitelezőnek 40 hónap – azaz há-
rom év és négy hónap – áll rendelke-
zésére, hogy a hidat megépítse. 
2. oldal

MINŐSÉGI TÚRÓ,  
SAJT ÉS JOGHURT  

A SZEKERES  
TEJMŰHELYBŐL 

A soltszentimrei Szekeres Tejmű-
hely termékei magas minőségű alap-
anyagból készülnek, amihez nem 
használnak adalékanyagot, ízfokozót 
és állományjavítót. A slágertermék-
nek számító ízesített joghurtjaik alá 
– szirupok és sűrítmények helyett - 
maguk főzik a gyümölcsöt. A tejfölük 
magas zsírtartalmú, krémes, speciális 
termék. Sok kézimunkával, magas hi-
giéniai elvárások mellett, kistermelői 
szemlélettel dolgoznak. 
Szekeres Andrással készült interjúnk 
a 6. oldalon olvasható.

ÚJ SPORTPÁLYA AZ EPERFÖLDI SPORTISKOLÁBAN
Február 1-jén a munkaterület átadá-
sával indult a Kalocsai Eperföldi 
Sportiskolai Általános Iskola udvari 
sportpályájának megújítása. A 40 mil-
lió forintos beruházás a Magyar Kézi-
labda Szövetség támogatásával valósul 
meg. 
A projektben együttműködő partner-
ként Kalocsa Város Önkormányzata 
és a Bajai Tankerületi Központ is részt 

vesz, az eseményen dr. Filvig Géza 
polgármester és valamennyi közremű-
ködő megjelent.
A korábban is szabadidős és sportcé-
lokat szolgáló helyszínen elhangzott: 
A munkálatok legkésőbb nyár végére 
befejeződnek. A kivitelező részéről 
megjelent szakember ígérete szerint a 
kivitelezés az iskolában zajló oktatást 
nem zavarja, a leginkább zajhatással 

járó munkálatokat a nyári szünidőben 
végzik majd. Mint elhangzott, pálya 
teljesen új, korszerű burkolatot kap, 
ezen kívül különböző eszközökkel, má-
sok mellett kapukkal és labdafogó há-
lókkal is felszerelik. Az új létesítmény 
jelentősen hozzájárul a sportiskolai ok-
tatás színvonalának emeléséhez, a pe-
dagógiai célok kulturált és biztonságos 
környezetben történő eléréséhez.

ELKÉSZÜLT KALOCSA KÁVÉJA 

MÁR TERVEZIK  
A NYÁRI PROGRAMOKAT  

CSÁSZÁRTÖLTÉSEN 
Császártöltésen több programot is 
terveznek már a nyárra. Június 12-én 
lesz a Sváb Ételek Fesztiválja, aho-
vá mintegy 70 sváb települést hívtak 
meg. Augusztusban a Falualapítók 
ünnepét szeretnék megtartani. Ami 
pedig a pályázatokat illeti, Takács
né Stalter Judit polgármester bízik 
benne, hogy sikerül az Idősek Ottho-
na bővítésére, a Kecel-Császártöltés 
közötti kerékpárút megvalósítására 
megoldást találni. Illetve abban, hogy 
az ígéret teljesül, miszerint 2027-ig 
megújul a Kecelt Császártöltéssel 
összekötő út.                           8. oldal
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Font Sándor: Hamarosan kormány 
elé kerül a Kiskőrös-Kalocsa  

kerékpárút terveztetése

Font Sándor országgyűlési képviselő kezdeményezésére a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tér-
ség kerékpárút-fejlesztési céljai közé bekerült a Kiskőrös-Kalocsa közötti kerékpárút megépí-
tésének terveztetése, nyomvonalának kitűzése. Képviselő urat a nagy horderejű beruházás 
tervezési munkáinak állásáról kérdeztük. Font Sándor válaszában kitért arra is, hogy a Kor-
mány támogatásával idén újabb, a választókörzet városait, községeit érintő, nagy jelentőségű 
kerékpárutak engedélyes és kiviteli terveinek elkészítését kezdik meg.  

A fejlesztési forrásokat nézve 
érdemes különválasztani azokat 
a pénzeszközöket, amelyeket a 
térség kerékpárútjainak fejlesz-
tésére fordítanak. Ezek egy-
felől a Duna Menti Fejlesztési 
Tanács, másfelől az állami tu-
lajdonban lévő, budapesti szék-
helyű Aktív- és Ökoturisztikai 
Fejlesztési Központ Nonprofit 
Kft. közvetítésével, egyelőre 
tervszinten alapozzák meg a 
későbbi megvalósítást.
Jó hír, hogy a Közép Duna Men-
ti Fejlesztési Tanácsnál általam 
kezdeményezett Kiskőrös-Ka-
locsa kerékpárút terveztetése 
az alapkoncepcióval együtt a 
közigazgatási egyeztetés má-
sodik szakaszában van, azaz 
hamarosan a kormány elé ke-
rülhet. A tervek szerint a Duna 
jobb és bal partján, végig a du-
nai védgát vonalán épül ki egy 
olyan összefüggő, ellipszis ala-

kú gerinc túra kerékpárút, ame-
lyet a dunaföldvári Beszédes 
József híd és a szekszárdi Szent 
László híd köt össze. Ebbe a 
csomagba került be az általam 
előterjesztett és befogadott Ka-
locsa-Kiskőrös közötti kerékpá-
rút megtervezése – mondta az 
országgyűlési képviselő.
Font Sándor hozzátette:  
A Duna Menti Fejlesztési Ta-
nácsnál lévő fő túra kerékpá-
rút tervezése és megvalósítása 
azért fontos, mert a különböző 
irányokból erre rácsatlakozó 
kerékpárutak egy jól átgondolt, 
összefüggő kerékpárút-hálóza-
tot alkotnak majd. 
Komoly érdekeltségünk van 
abban, hogy Soltnál egy mint-
egy 10 kilométeres, a Duna 
partra vezető, egyes szakaszán 
úgynevezett vegyes, kerékpár 
és mezőgazdasági munkagépek 
által használható út kerüljön 

megépítésre. A Solt – Akasz-
tó – Kiskőrös - Kiskunhalas 
kerékpárút solti, az 52-es útba 
való betorkolási pontjától új 
kerékpárút épül a Dunáig, 
hogy rávezesse ezt a szakaszt 
a dunai töltésén épülő gerinc 
kerékpárútra. Hasonlóan lé-
nyeges, hogy Bátyánál lesz egy 
kiegészítő kerékpárút, rákötést 
biztosítva ezzel a nagy gerinc 
kerékpár főútra, valamint, hogy 
ugyan ilyen okból a Kalocsa – 
Meszes, jelenleg létező kerék-
párút felújítása is megtörténik.
Számunkra azért is kulcskér-
dés a Kiskőrös-Kalocsa ke-
rékpárút megépítése, mert erre 
fűzhető majd fel a tervbe vett 
Hajós–Miske–Drágszél–Ha-
lom kerékpárút, amely Halom-
nál csatlakozhat be a két város 
közötti kerékpárútba. A tervek 
szerint ide kötik be a Dunapataj 
- Szelidi-tó - Újtelek - Szakmár 

irányából megépítendő kerék-
párutat, Kiskőröshöz közelebb 
pedig a Kecel felől érkező ke-
rékpárutat.
A két híd által összekötött, 33 
kilométer hosszú gerinc túra ke-
rékpárút és a Kiskőrös–Kalocsa 
közötti kerékpárút számunkra 
költség oldalról nézve is ked-
vező, ugyanis az erre fordított 
összeg nem terheli az érintett 
települések fejlesztési forrása-
it. Ez a két gerinc kerékpárút 
teszi lehetővé, hogy az egyes 
rövidebb kerékpárút-szakaszo-
kat akár Szakmár, akár a többi 
település irányából a későbbi-
ekben a megyei önkormányzat-
nál lévő, 2021-ben induló TOP, 
újabb nevén a Versenyképes 
Magyarország Operatív Prog-
ram (VMOP) pályázati forrása-
iból lehessen majd megépíteni 
– fejtette ki Font Sándor. 
A képviselő rámutatott: „Nyil-
vánvaló, hogy az aktív és ökotu-
rizmus óriási lehetőségeket rejt, 
a turisztikai attrakciókat háló-
zatban fogjuk kezelni. E cél-
kitűzés megvalósításával függ 
össze, hogy a másik fontos kor-
mányzati fejlesztési forrásból 
az Aktív- és Ökoturisztikai Fej-
lesztési Központ Nonprofit Kft. 
engedélyes és kiviteli terveket 
készíttetett Hajós – Miske- 
Drágszél - Halom, Tass-Du-
navecse, Kecel-Császártöltés, 
Lakitelek - Szentkirály, Ta-
taháza - Bácsalmás, Kecske-
mét-Lajosmizse, Kecskemét 
– Nyárlőrinc kerékpárutak meg-
építéséhez. Mint a felsorolásból 
is látszik, ezen kerékpárutak egy 
része szintén érinti a választó-
kerületünkben lévő települése-
ket, ami közlekedésbiztonsági, 
egészség megőrzési és turiszti-
kai szempontból is komoly elő-
relépést jelent majd.”     Zsiga F.

ÁTADTÁK  
AZ ÚJ DUNA-HÍD  

MUNKATERÜLETÉT 
Online tanácskozás keretében adták át a Kalocsa-Paks 
Duna-híd és a rávezető utak munkaterületét a kivitelező-
nek. A február 4-én tartott megbeszélésen a kivitelező, az 
építkezést finanszírozó Magyar Állam képviselői, az érintett 
települések polgármesterei és a közművállalatok munka-
társai vettek részt.   

Kalocsa Város Önkormány-
zata részéről Filvig Géza 
polgármester, Boromisza 
Viktor műszaki osztályveze-
tő kapcsolódott be az online 
tanácskozásba. Filvig Géza az 
eseményt úgy értékelte: ez egy 
nagyon fontos előrelépés váro-
sunk jövőjét illetően.
A polgármester hozzátette: 
a munkaterület átadása után 
azonnal megkezdődhetnek az 
alapozást előkészítő, a talajré-
tegek elhelyezkedését és teher-
bírását a pillérek pontos helyén 
végzendő vizsgálatok. 
Font Sándor a találkozó kez-
detével egy időben a közösségi 
oldalán a nyilvánossággal is 
megosztotta az újabb fontos, a 
megvalósítás irányába mutató 
lépést. A képviselő kiemeli: Az 
elmúlt időszak legfontosabb 
kérdése az volt, hogyan tudná 
a Duna bal partja is a lehető 
leghatékonyabban kiaknázni a 
közelgő atomerőmű-építésben 
rejlő gazdasági lehetőségeket, 

egyszersmind hogyan lehetne 
a kalocsai térséget a paksihoz 
közelíteni. A képviselő maga 
adta meg a választ: egy híddal!
Kalocsa és térsége már hozzá-
szokott az atomerőmű létéhez. 
Évek óta nem kérdéses, hogy 
a működés folyamatos lesz, 
hisz a Paks II. projekt kereté-
ben megépül a régi blokkokat 
kiváltó új atomerőmű.
A képviselő tájékoztatása sze-
rint megtörtént a munkaterü-
let átadása, ezzel a híd fizikai 

kivitelezése megkezdődött, 
egyben lezárult az elmúlt öt év 
rendkívül bonyolult előkészítő 
folyamata.
A híd már 2019 áprilisa óta ren-
delkezik építési engedéllyel.
A tervezésre kiírt pályázatot 
két eredménytelennek nyil-
vánított forduló után sikerült 
lezárni, amikor harmadik ne-
kifutásra a KALOCSA HÍD 
2017 Konzorcium nyerte el a 
tervezés-engedélyeztetés jo-
gát. A konzorciumi partnerként 
együttműködő CÉH Tervező, 
Beruházó és Fejlesztő Zrt., a 
Pont-TERV Mérnöki Tervező 
és Tanácsadó Zrt., valamint 
az UTIBER Közúti Beruházó 
Kft. összesen 568 millió forint 
+ ÁFA összegért végezhette el 
a munkát.
Mint emlékezetes, tavaly nyá-
ron került pont a híd kivite-
lezésére kiírt közbeszerzési 
eljárás végére. A munkák el-
végzésére a legjobb ajánlatot a 
Duna Aszfalt Kft. adta, és ez-

zel elnyerte a kivitelezés jogát. 
Akkori értesülésünk szerint a 
kivitelezőnek 40 hónap – azaz 
három év és négy hónap – áll 
rendelkezésére, hogy a hidat 
megépítse. E szerint először 
2024 nyarán kelhetünk át a hí-
don. Ám szakmai vélemények 
szerint a Kalocsa-Paks Du-
na-híd hamarabb, már két év 
alatt megépülhet. Ez esetben a 
Kalocsa-Paks Duna-híd 2023 
év elején készen állhat a forga-
lom fogadására.                 Zs.F.

Leghamarabb 2023 elejére készülhet el a híd.

Partfal megerősítés  
Hajós-Pincefaluban 

Nemrégiben a hajósi Pincefalu-
ban, a Csárda - sori partfalnál 
az út alatt kimosódott a talaj. 
A föld előbb-utóbb leszakadt 
volna, így az útszegély melletti 
sávot újra kell tömöríteni, majd 
aszfaltozni.
A nagyobb károk megelőzése 
érdekében a munkálatok febru-

ár 5-én megkezdődtek. Az ön-
kormányzat és a polgármester 
arra kéri a pincék tulajdonosait, 
hogy a téli időszakban fokozot-
tan figyeljék a vízbekötéseket 
és a csapadékvíz áramlását! A 
partfalat elsősorban a csőtö-
rések és a lezúduló víz veszé-
lyezteti – hívják fel a figyelmet.



Mintegy 400 millió forint uniós támogatásból két csarnokkal és új gyártósorral bővítette 
ásványvízgyártó kapacitását a soltvadkerti Phoenix-Drink Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
– közölte a cég ügyvezető igazgatója az MTI-vel.     

Horváthné Grobál Hen
rietta elmondta: a Gazda-
ságfejlesztési és innovációs 
operatív programban (Ginop) 
nyert 401,15 millió forint tá-
mogatásból bővíthették a 
Soltvadkert határában lévő 
telephelyüket. Az elmúlt két 
évben két ásványvíz-gyár-
tó csarnokot: egy csomagoló 
és osztályozó, valamint egy 
előkészítő és töltőcsarnokot 
építtettek. Ezzel egyidejűleg az 
épületeket teljes gyártósorral is 
felszerelték, köztük: töltőgép-
sorral, valamint palackozó 

és zsugorfóliázó gépekkel. A 
villamosenergia-felhasználás 
költséghatékonyságának ja-
vítása érdekében 50 kilowatt 
teljesítményű napelemes rend-
szer is kiépült - sorolta.
Az ügyvezető kiemelte: a vál-
lalkozás eddig nem rendel-
kezett Ipar 4.0 rendszernek 
megfeleltethető megoldások-
kal, a projekt keretében azon-
ban lehetővé vált gyártási 
folyamataik digitalizálása is. 
A munkahelyteremtés mellett 
a beruházás eredményeként a 
cég termelési kapacitása ter-

vezetten 30 százalékkal bővül 
- tette hozzá.
A nyilvános cégadatok szerint a 
2019-ben a 22 főt foglalkozta-
tó soltvadkerti Phoenix-Drink 
Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. értékesítésből származó 
nettó árbevétele 3,3 milliárd fo-
rint, míg a 2018-as üzleti évben 
mintegy 3,5 milliárd forint volt. 
A cég árbevétele szinte teljes 
egészében belföldi értékesítés-
ből származott. A vállalat adó-
zott eredménye 2019-ben közel 
141 millió forint, míg 2018-ban 
mintegy 146 millió forint volt.
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Megtörtént. Bejött egy anyuka 
a hittanterembe. Kézen fogta a 
gyerekét és elvinni készült. Kér-
deztem, hova viszi? Mire anyu-
ka imígyen szóla: „nem akarom, 
hogy Pistike hittanra járjon. 
Majd, ha felnő, eldönti, akar-e 
hinni”. Mire én (szomorúan): 
„ha nem tudja majd felnőttként, 
mi közül választhat, ugyan, hogy 
fog majd okosan dönteni?” 
- Ugyanez a történet, pepitá-
ban: egy másik anyuka közölte 
velem, megkérdezte Pistikét, 
akarsz-e hittanra járni. Mire 
Pistike közölte vele: nem, nem 
akarok. Mire én: „kedves anyu-
ka, azt is megkérdezte, akar-e 
Pistike matekra, külön angolra 
járni? Ja, azt nem? Akkor a hit-
tan az, ami mellőzhető?”
Békés Gáspár nevű honfitár-
sunk a minap azzal lepte meg a 
világot, hogy közölte: szerinte 
jogi szempontból illegitim, ha 
valaki gyerekként lesz tagja egy 
egyháznak. És ennek érdekében 
meglepő javaslattal élt: be kell 
tiltani a gyerekkeresztséget. 
A magát ateista aktivistaként is 
aposztrofáló szakember rend-
szeresen tesz közzé keresztyén-
gyalázó posztokat a közösségi 
médiában. Indoklása amúgy így 
hangzott:
Legyen tiltva a keresztelés, mert 
azt az üzenetet hordozza mind a 
szülőknek, mind a társadalom-
nak, és közvetve más szülőknek, 
hogy a gyerekre nem vonat-
kozik az alkotmány, az alap-
törvény. Azaz ők alacsonyabb 
rendű állampolgárok. Hiszen el 
lehet dönteni helyettük, hogy 
milyen vallásban vannak meg-
keresztelve. Sőt, még ennél is 
tovább ment, amikor azt mond-
ta: „Szimbolikusan mindenkép-
pen megsértése a keresztelés a 
gyerekek jogainak.”
Békés Gáspár elárult magá-
ról néhány dolgot. Először is 
azt, hogy halvány lila fogal-
ma sincs a keresztség miben-
létéről. No meg azt is, hogy 
számára a keresztyénség, a ke-
resztyének kifejezetten ellen-
szenvesek. Nem mellékes ez 
egyébként egy olyan világban, 
ahol a keresztyénüldözés már 
Európában is megjelent, lásd 
felgyújtott templomok Francia-
országban, megölt katolikus pa-
pok, keresztyén jelképek tiltása, 
templomok meggyalázása – 
egyelőre mindez Nyugat-Euró-
pában. Hála Istennek! De, hogy 
mi sem élünk burokban, mutat-
ja, hogy nevezett honfitársunk is 
biztatva érezte magát a kedélyek 
borzolása tárgyában. Viszont, ha 

neki szabad, gondoltam, őrült 
és mindenképpen bántó ötletét 
megtoldanám még egy s mással. 
Íme, egy ötlet: ha a kereszt-
séggel megsértik a gyermek 
alkotmányos jogát, akkor a név
adással is, nemdebár? Mert mi-
lyen jogon ad valaki nevet egy 
gyereknek, miért nem várja meg 
egy szülő azt, hogy majd felnő-
ve a gyerek válasszon magának 
nevet? Persze, ha nem kaphat-
na egy gyerek nevet, az továb-
bi emberi jogi problémákat is 
okozhat, ami „haladó” baráta-
inknak még fejtörést okozhat. 
Hogyan szólítsanak egy gyere-
ket, ha nincs neve? Kisfiamnak, 
vagy kislányomnak nem lehet, 
mert, mint tudjuk, ő még nem 
döntötte el, hogy fiú-e vagy 
lány, esetleg giliszta. Úgy sem 
szólíthatja a szülő, hogy "te gye-
rek", hiszen honnan tudja, hogy 
az beleegyezik a tegeződésbe 
(bizony, a magyar nyelv további 
emberi jogi kérdéseket vet fel)? 
Aztán, újabb őrült ötlet: egyálta-
lán, miért akarjuk megszólítani 
a gyereket? Miért akarunk rá-
kényszeríteni egy anyanyelvet 
még azelőtt, hogy eldöntötte 
volna, melyik nemzethez akar 
tartozni? Mert mi van, ha ő in-
kább az oroszt, vagy a németet 
választaná anyanyelvéül…? 
Majd tizennyolc évesen meg-
szólal magától és folyamatosan 
fog beszélni az általa választott 
anyanyelven… Ha-ha… Tehát 
beszélni a gyerekhez ugyancsak 
alkotmányellenes.
Jut eszembe. Azt nem kellene 
vele megbeszélni, hogy egy
általán meg akare születni? 
Honnan veszi két ember a bá-
torságot, hogy eldöntsék más 
helyett, hogy megfoganjon, 
megszülessen, a világra jöjjön – 
akarata ellenére?
És végül még egy őrültség: etet
ni sem szabadna a gyereket. 
Mert még nem döntötte el, hogy 
vega akar-e lenni vagy minden-
evő...
Barátaim, megőrült ez a világ 
körülöttünk. Egyre többen, 
egyre agresszívebben akarják 
kihúzni a lábunk alól azt a szi-
lárd talajt, amire sokszáz-so-
kezer éve épül társadalmunk, 
épülnek családjaink, közös-
ségeink. Ne hagyjuk! A „ne 
szólj szám, nem fáj fejem” 
bölcsessége ma felejtendő. A 
terpeszkedő őrület ellen tilta-
kozni kell, kiáltani kell. Ha mi 
nem védjük meg értékeinket, 
hagyományainkat, helyettünk 
ki védi meg?

Lupták György

ŐRÜLET
Lupták György rovata

400 millió forintos  
fejlesztés Soltvadkerten

300 napon át  
hajózhatóvá 

teszik  
a Dunát 

Megkezdődött a dunai hajóút 
fejlesztésének környezetvé-
delmi engedélyezési eljárása, 
a tervezők szerint a folyó jobb 
hajózhatóságát célzó beavat-
kozások 2023-ban indulhat-
nak. Dunaföldvártól Foktőig 
négy helyszínen – a dunaföld-
vári, a dunaföldvár-solti, a 
révbéri kanyarulatban, a ma-
docsai átmenetben és a bará-
kai szűkületben a mederben 
30 változtatást végeznének 
el – tájékoztatta szerkesztősé-
günket a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal.  
A projekt Dunaföldvár és 
Foktő közötti szakaszának 
környezetvédelmi hatás-
vizsgálata legkésőbb febru-
ár végén zárul le – közölte a 
Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal.
A munkálatok részeként 
egyebek között 2932 köbmé-
ternyi fenékbordát, több mint 
36 ezer köbméter sarkantyút 
építenek vagy egészítenek ki, 
közel ekkora mennyiségben 
létesítenek vezetőműveket, és 
12 080 köbméter mederanya-
got kotornak ki. A legkoráb-
ban 2023-ban induló munkák 
5-6 évig tartanak majd.
A program célja, hogy a tel-
jes magyar Duna-szakaszon a 
hajóút mélysége elérje a 2,7 
métert, és az év legalább 300 
napján akadálymentesen le-
hessen közlekedni a nemzet-
közi hajózásban szabványos, 
25 deciméteres merülésű, 
1300-1600 tonna hordképes-
ségű hajókkal.
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Soltvadkerten babazászló jelzi 
az új élet születését 

„Számunkra is kiemelkedő 
jelentőséggel bír, ha váro-
sunkban kisgyermek születik, 
ezért is vállaljuk hálás szívvel, 
hogy minden kisgyermek 
megszületésekor, - anya-
könyvezésekor - 24 órára 
kihelyezzük a Polgármesteri 
Hivatalunk homlokzatára az 
elkészített zászlókat, annak 
függvényében, hogy kisfiú 
vagy épp kislány születik vá-
rosunk új tagjaként” – adta 
hírül Soltvadkert Város pol-
gármestere, Temerini Ferenc.   

A polgármester február 12-én 
osztotta meg a hírt: „Tegnap 
egyedi babazászlókkal lepték 
meg önkormányzatunkat. Az 
ötletgazdák Gillich Éva, Gellén 
Gáborné Katika és Molnár El
vira voltak. 
Az alapötletet Novák Katalin, 
családokért felelős tárca nélküli 
miniszter közösségi oldalán köz-
zétett bejegyzése adta: A Három 
Királyfi, Három Királylány Ala-
pítvány 2011-ben Oberfrank 
Pál ötlete alapján országos szin-
tű és reményeink szerint hagyo-
mányteremtő kezdeményezést 
indított útjára, melynek kereté-

ben a csatlakozó önkormányza-
tok, közintézmények, otthonok 
és magánházak egyaránt zászlót 
tűznek ki épületeikre, ha újszü-
lött érkezik közéjük. 
Ekkor született meg az ötlet, 
hogy Soltvadkerten is ünne-

peljük meg a kisgyermekek ér-
kezését. A zászlók is helyben 
készültek, Kurczné Eiler Netti
nek köszönhetően.
- Szívből köszönöm az ötletet 
és a megvalósítást egyaránt – 
mondja Temerini Ferenc pol-

gármester. Szerkesztőségünk 
nevében mi is gratulálunk a kez-
deményezéshez, reméljük, Solt-
vadkerten is egyre többen élnek 
a lehetőséggel, és együtt örülhe-
tünk majd a mind gyakrabban 
felbukkanó babazászlóknak!

A zászlók helyben készültek, Kurczné Eiler Nettinek köszönhetően.

Megújult az orvosi rendelő Tabdin
Tabdin a  Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzatnál lévő TOP, 
egészségügyi alapellátás inf-
rastrukturális fejlesztése című 
pályázati forrásból újult meg az 
orvosi rendelő. A projekt13 mil-
lió forint vissza nem térítendő 
uniós támogatásból, valamint 
az önkormányzat által biztosí-
tott önerőből valósult meg.
Mint megtudtuk, a Szent István 
utca 3. szám alatt lévő ingatla-
non a meglévő orvosi rendelőt 
újították fel, illetve e mellé egy 
fogorvosi rendelőt építettek. 
Az épületegyüttesben helyet 
kapott egy orvosi rendelő, egy 
asszisztensi iroda, egy fogor-

vosi rendelő, váróterem, mosdó-
helyiségek, akadálymentes WC, 
raktár, kazánház. A pályázaton 
elnyert támogatásból az épí-
tészeti munka, kőműves- és 
ácsmunka, bádogozás,villany-
szerelés, burkolás, szerelvénye-
zés, felületképzés valósult meg. 
Az önkormányzat saját for-
rásból szerezte be a rendelők 
berendezéseit, illetve az ellá-
táshoz szükséges műszereket, 
gépeket, eszközöket, továbbá 
az udvaron lévő parkoló ki-
építése is önerőből valósult 
meg. A megújult, illetve az új 
rendelőben január óta folyik a 
betegellátás.

Adománygyűjtés indult a kiégett 
szakmári családi ház lakóinak 

Egyedül nevelte két kis gyermekét az apa abban a csalá-
di házban, amely február 8-án, hétfőn – eddig tisztázatlan 
körülmények között – kigyulladt Szakmáron. A szobák és a 
benne lévő bútorok, a személyes tárgyak mind a tűz mar-
talékává váltak, ráadául a tetőszerkezet is megrongálódott. 
Szerencsére személyi sérülés nem történt, de az anyagi 
kár jelentős.   

Amint Kovács Andreától, 
a Bács-Kiskun Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság 
szóvivőjétől megtudtuk, a ka-
locsai és a kiskőrösi hivatásos 
tűzoltók három vízsugárral és 
kézi szerszámokkal fékezték 
meg a lángokat.
Az oltási munkálatok közben a 
tűzoltók egy gázpalackot is ki-
vittek az épületből.”– tájékoz-
tatott a szóvivő. A tűzesetben 
senki sem sérült meg, viszont 

a ház jelen állapotában lakha-
tatlanná vált. Mivel személyi 
sérülés nem történt, az ügyben 
tűzvizsgálat nem indult, így a 
tűz pontos okát nem lehet tudni.
Azóta a szerencsétlenül járt 
család lakhatása megoldódni 
látszik, az önkormányzat fel-
ajánlott egy szolgálati lakást, 
amelyet a kiégett házuk felújí-
tási munkálatainak a befeje-
zéséig használhatnak. András 
Gábor szakmári polgármester 

arról tájékoztatta lapunkat, 
hogy a tetőszerkezet  javítha-
tó állapotban van, és a falak is 
stabilan állnak. 
A felújítási költség egyér-
telműen magas lesz. A férfi 
egyedül gondoskodik a két 
kislányáról, tehát eddig sem 
volt könnyű az életük. A leg-
nagyobb szomorúság a törté-
netben az, hogy a család most 
fizette ki a ház vételárának az 
utolsó részletét, és mire egy ki-
csit össze tudták volna szedni 
magukat anyagilag, megtörtént 
a tragédia”– nyilatkozta az eset 
kapcsán a polgármester, akitől 
azt is megtudtuk:
A szakmári önkormányzat 
adománygyűjtésbe kezdett a 
család számára.

A pénzfelajánlások mellett búto-
rokat és ruhadarabokat is szíve-
sen fogadnak. Nem csak a férfi, 
hanem a középsőcsoportos és az 
elsőosztályos kislány személyes 
dolgai, például a kedvenc játéka-
ik is odavesztek. 
Mindenfajta felajánlás jól jön 
most. A jelenlegi ruházatukat 
meg tudtuk oldani, de ha van 
valakinek egy 180 centiméter 
magas, vékony testalkatú férfi-
ra, illetve a gyerekekre való, 
használható ruhadarabja, azt is 
szívesen továbbítjuk számukra – 
nyilatkozta András Gábor.
A felajánlásokat a helyi önkor-
mányzatnál gyűjtik, a község 
honlapján érhető el az a bank-
számlaszám,  amelyre az adako-
zók pénzt tudnak utalni.      zs. f.

Az „Év Katasztrófa  -
védelmi Őrse” címet  

kapták a solti tűzoltók

Dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, a BM Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója a szakmai 
feladatok végrehajtásában nyújtott kiemelkedő, magas 
színvonalú, a 2020. év teljesítménye elismeréseként az "Év 
Katasztrófavédelmi Őrse" címet adományozta a Solti Ka-
tasztrófavédelmi Őrsnek.

Az országos katasztrófavédel-
mi főigazgató évről évre cím 
adományozásával is elismeri 
az ország legjobb teljesítményt 
nyújtó katasztrófavédelmi 
szervezeteit. Az elismerést 
eddig a szokásos évértékelő 
állománygyűlésen adták át az 
arra érdemeseknek. A koro-
navírus-járvány miatt a ren-
dezvény most virtuális térbe 
költözött, az összesen tizen-
nyolc szervezet és munkatár-
sa a főigazgatóságon, illetve 
a megyei igazgatóságokon a 
központi, illetve területi szer-
vek vezetőitől vehették át az 
elismeréseket. Megyénkből a 
solti katasztrófavédelmi szak-
emberek eredményes munkáját 
díjazták. 
Nádasdi Gergely tű. száza-
dos, a Solti Katasztrófavédel-
mi Őrs parancsnoka elmondta:  
„A solti őrs számára a szak-
mai díj nagy elismerést jelent, 
hiszen az állomány sokat dol-
gozott azért, hogy ezt kivívja.
Eseménydús év áll mögöttünk, 
mely megmutatkozott a riasztá-
sok számában is, 242- szer vo-
nultunk. A káresetek közül 68 
volt műszaki mentés, és 174 al-
kalommal fordult elő tűzeset.” 
– fogalmazott a parancsnok.

Hozzátette: „A solti őrs állomá-
nya tavaly több gyakorlaton, 
helyismereti felkészítő foglal-
kozáson vett rész, és amikor 
a lehetőségek még engedték, 
civil rendezvényeken is jelen 
voltunk. A kalocsai tűzoltó-
ság részét képező solti őrsöt 
2007-ben a kalocsai tűzoltóál-
lomás kezdeményezésére hoz-
ták létre, hogy lerövidüljön 
a kiérkezés ideje. Már 2004-
2005-ben az Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság 
képviselőjénél Kalocsa, Baja 
és Kiskunhalas részéről kez-
deményeztük 3 őrsnek a fel-
állítását. Ezek közül elsőként 
alakult meg a solti. Az "Év Ka-
tasztrófavédelmi Őrse" címet 
az országban a solti őrs hete-
dikként kapta meg, amire mi 
is nagyon büszkék vagyunk.” 
– mondta Betlen Zsolt tűzol-
tó alezredes, a Kalocsai Hiva-
tásos Tűzoltó-parancsnokság 
parancsnoka. 
Mint megtudtuk, „Az Év Ka-
tasztrófavédelmi Őrse" 
oklevél és a kisebbik kupa a 
solti őrsöt díszíti, míg a ván-
dorserleg egy évig a kalocsai 
tűzoltó-parancsnokság díjait 
gyarapítja.

–zsiga-

Soltvadkerten a fő utcán,  
Kossuth Lajos utca 28. szám alatt,  

utcafronton elhelyezkedő 65 m2 alapterületű 
üzlet helyiség és egy udvarra néző,  

30 m2es üzlet helyiség,  
jó parkolási lehetőséggel  

KIADÓ!  
Tel.: 06-20/365-7303,  

email: galantaibt@tonline.hu
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Jelentős adókedvezményekkel támogatja a kormány a mezőgazdasági tevékenységből 
élőket és a 25 év alatti fiatalokat. E két fontos változás részleteiről, a mögötte álló szán-
dékról és a várható hatásokról beszélgettünk Font Sándor országgyűlési képviselővel.     

• Orbán Viktor miniszterelnök 
január közepén jelentette be, 
hogy legkésőbb 2022. janu-
ár 1-jétől teljes jövedelem-
adó-mentességet kapnak a 25 
év alattiak. Mit jelenthet ez a 
kiadások, és mit a hozadékok 
oldaláról megközelítve?
– Nagyjából 22 százalékos 
jövedelem emelkedést jelent 
az önálló életkezdés küszöbén 
álló fiatalok számára, ami havi 
szinten átlagosan mintegy 40 
ezer, évente csaknem félmillió 
forint megtakarítást eredmé-
nyezhet számukra. Az előzetes 
becslések szerint évente úgy 
280 ezer fiatalt érint majd a 
lehetőség, ami költségveté-
si oldalon 140 milliárd forint 
nagyságrendű kiadásként jele-
nik meg. 
• A 25 év alattiak teljes 
SZJA-mentességével tehát azt 
szeretné elérni a kormány, hogy 
a fiatalok saját lábukra állva 
indulhassanak neki az életnek? 
– Ez egy nagyon jelentős mo-
tiváció. Ugyanakkor ismert 
az is, hogy Magyarországon a 
2019-es gazdasági évben már 
nagyon komoly munkaerő-
hiánnyal kellett szembenéz-
nünk. Ebben többek között 
az a jelenség is közrejátszott, 
hogy a fiatalok jelentős részé-
nél a munkába állás időpontja 
lényegesen kitolódott. Sokan 
már az általános iskola első 
osztályát egy év halasztással 
kezdik meg, a gimnázium előtt 
nem ritka, hogy egy tanévet 
nyelvi, vagy egyéb előkészítőn 
töltenek el a tanulók, az egye-
tem elvégzésének időtartama 
pedig a mai gyakorlat alap-
ján nehezen meghatározható. 
Mindezek eredményeként a 
friss diplomás fiatalok 28-29 
éves korukban jelennek meg a 

munkaerőpiacon. Ez a koráb-
bi gyakorlathoz képest több 
éves hiányt jelent, ami egy 
űrt hozott létre a nemzetgaz-
dasági munkaerőpiacon. Az 
SZJA-mentességnek nem tit-
kolt célja az is, hogy a fiatalo-
kat tanulmányaik mihamarabbi 
elvégzésére, végső soron pedig 
a mielőbbi munkavállalásra 
sarkallja. E célok fontosságát 
mutatja az is, hogy a magyar 
kormány a jelenlegi, rendkívül 
nehéz gazdasági körülmények 
között is elkötelezte magát az 
SZJA-mentesség bevezetése 
mellett. Ehhez a komoly válla-
láshoz merész jövőkép kellett 
a mai válság idején. Hiszen 
– mint arra talán mindannyi-
an emlékezünk – miközben 
2019-ben 4 százalék felett volt 
Magyarország gazdasági tel-
jesítőképessége (azaz a bruttó 
hazai termék növekedés), ami 
Európában a legmagasabb 
szintet képviselte akkor, addig 
2020-ban ez az érték mínusz 
6 százalékra zuhant. De még 
ilyen adatok mellett is az a 
döntés született, hogy elindul 
a fiatalok több százmilliárd fo-
rintot érő támogatása. 
• Idén január 1-jén lépett 
életbe a családi gazdaságok 
rendkívüli adókedvezménye, 
amitől távlatokban a mező-
gazdasággal foglalkozók kö-
rében egy jelentős fiatalodást 
is remélnek a döntéshozók. 
Hogyan foglalná össze a leg-
fontosabb változásokat?
– Az új feltételek mellett az 
őstermelői családi gazdaságok 
olyan nagyságrendű kedvez-
ményben részesülhetnek, ami-
hez foghatót a kis és közepes 
birtokon gazdálkodó mezőgaz-
dászok még soha nem kaptak. 
Mindenekelőtt új gazdálkodási 

formák jelentek meg. Az őster-
melő státuszt az tarthatja meg, 
aki egyedül végzi a mezőgaz-
dasági gazdálkodást. Akik kö-
zös őstermelőként dolgoznak, 
valamint a családi gazdaságok 
őstermelők családi gazdasá-

gaként fognak működni a jö-
vőben, míg az e körön kívül 
esők családi mezőgazdasági 
társasággá alakulhatnak át. 
Ezek az új kategóriák mind ré-
szesednek az adókedvezmény-
ből. Fontos változás az is, hogy 
az új szabályozás megengedi, 
hogy a gazdálkodó, illetve az 
őstermelők családi gazdasága 
összes mezőgazdasági árbevé-
telének legfeljebb 25 százalé-
ka kiegészítő tevékenységből 
származzon. Az adómentes 
átalányadózás felső határa a 
minimálbér ötszöröséhez kö-
tött, ami jelenleg éves szinten 
10,4 millió forintot jelent fe-
jenként (ez egy többtagú őster-
melői családi gazdaság esetén 

megsokszorozódik). Ekkora 
árbevétel mellett nem kell adót 
fizetni, és ehhez költségszám-
lára sincs szükség. Ezt az ösz-
szeget túllépve – akár annak 
megduplázásáig – a 10,4 mil-
lió forintot meghaladó rész-
nek a 10 százaléka minősül 
jövedelemnek, ami után 15 
százalék adót kell megfizetni. 
Az uniós és gazdaságot segítő 
támogatásokat nem kell bele-
számolni a bevételbe. Egy pél-
dával élve: 15,4 millió forint 
árbevétel esetén a 10,4 millió 
forint feletti rész, azaz az 5 
millió forint 10 százaléka lesz 
jövedelem. Ez 500 ezer forint. 
Ennek 15 százaléka, vagyis 75 
ezer forint lesz a keletkezett 
adófizetési kötelezettség.  
• Mi most az érintettek teendője?
– Minden mezőgazdasági 
őstermelő és családi alapon 
társasvállalkozást működtető 
mezőgazdasági termelő ha-
marosan értesülni fog a fa-
lugazdászoktól mindennek a 
gyakorlati oldaláról, azaz, hogy 
neki milyen új lehetőségei 
vannak. Ettől a rendkívüli ked-
vezménytől azt várjuk, hogy 
a fiatalok felismerjék milyen 
előnyös lehetőségek vannak a 
mezőgazdasági termelés terén, 
és akinek lehetősége van, az 
átvegye a családi gazdaságot, 
mások pedig új gazdaságokat 
teremtsenek. Így erősödhet a 
vidék eltartó képessége és fia-
talodhat az ágazat. 

• Milyen kilátásokkal várjuk 
a következő uniós tervezési  
ciklust?
– Szerencsére mostanra lezá-
rult – mégpedig Magyarország 
számára rendkívül pozitívan 
– a 2021-2027-es pénzügyi 
alapok tisztázása. Az Európai 
Unió, mint hitelfelvevő, 750 
milliárd eurót vesz fel, ami a 
tagállamok között lesz szét-
osztva a koronavírus negatív 
gazdasági hatásainak ellensú-
lyozására. Ebből igen jelentős 
részt kap hazánk is. Az Euró-
pai Unió rendje szerinti támo-
gatási csomag és a hitelfelvétel 
következtében – mint minden 
ország, úgy mi is – a szokott-
nál jóval nagyobb pénzfelhasz-
nálási kerethez jutunk. Ez azt 
jelenti, hogy Magyarország 
számára még soha annyi fej-
lesztési forrás nem állt rendel-
kezésre korábban, mint amit 
most lehetőségünk lesz saját 
belátásunk szerint szétosztani. 
•  Mit jelent ez az egyes ágaza-
tok, például a mezőgazdaság 
számára?
– Új feltételek fognak életbe 
lépni az úgynevezett földalapú 
szabályok tekintetében, ame-
lyek további zöldbarát gazdál-
kodást kérnek a gazdaságoktól. 
Ezek a feltételek 2023. január 
1-jétől lépnek életbe. Addig is 
a különböző támogatásokhoz 
a régi feltételrendszer szerint 
lehet hozzájutni, tehát két év-
vel meghosszabbodik az előző 

pénzügyi ciklus feltételrend-
szere. Vagyis: a mezőgazdasági 
termeléshez kapcsolódó támo-
gatásokhoz a pénzügyi kosár 
megnyílt, de a kedvezménye-
zetteknek nem kell semmi 
mást tenniük, mint továbbra is 
betartani, amit eddig vállaltak 
a környezetvédelmi, földalapú, 
és egyéb támogatásokhoz. Az 
eddig nemlátott pénz és bőség 
ígérete izgalomban tartja az 
egész fejlesztőcsapatot, hiszen 
az előző hétéves ciklusban, 
2013 és 2020 között mintegy 
1400 milliárd forint forrás állt 
rendelkezésre a mezőgazda-
ságra számára az EU-tól, ami 
most ennek a háromszorosa, 
4200 milliárd forint lesz. Kezd-
jen tehát el mindenki gondol-
kodni azon, hogy mit szeretne 
a mezőgazdaság, a vidékfej-
lesztés terén megvalósítani, és 
várjuk ugrásra készen a lehető-
ségeket! Várhatóan ugyanilyen 
bővülés lesz egyéb pályázati 
területeken is, így a turizmus-
ban, a szolgáltatóiparban, az 
ipari termelésben… Ezzel 
kapcsolatban általánosságban 
elmondható, hogy a vállalko-
zások világában egy jó pályá-
zat legfontosabb paraméterei 
között szerepel a munkahelyte-
remtés, a fejlesztés következté-
ben a tevékenység bővülése és a 
termékben rejlő potenciál arra, 
hogy meg fogja állni a helyét az 
export piacon is.

Tóth Tímea

Kezdjen el mindenki  
gondolkodni, hogy mit  

szeretne a mezőgazdaság,  
a vidékfejlesztés terén meg-

valósítani. Várhatóan hasonló 
pályázati bővülés lesz  

a turizmusban, a szolgáltató  
iparban és az ipari  

termelésben is – vetíti előre  
Font Sándor.

Soha nem látott támogatási  
lehetőségek előtt áll a gazdaság 



A gazdaságélénkítő program keretében közel 200 millió fo-
rintból alakít ki komplex asztalosműhelyt Homokmégy Község 
Önkormányzata. Az új létesítmény a nemrégiben pályázati 
forrásból kialakított iparterületen kap helyet. A támogatásnak 
köszönhetően a helyi és környékbeli munkaerőt foglalkoztató 
asztalosműhely gépekkel történő felszerelésére is lehetőség 
nyílik a közeljövőben.      

Homokmégy a gazdaságélénkí-
tő program keretében több mint 
200 millió forintot fordíthat egy 
asztalosműhely kialakítására, az 
újonnan létesített iparterületen.
A település a tavalyi évtől fektet 
nagyobb hangsúlyt a helyi gazda-
ság élénkítésére, akkor a megyei 
önkormányzat TOP pályázatá-
nak köszönhetően iparterülettel 
és elkerülő úttal gyarapodott a 
község. Az új asztalosműhely 
ennek a programnak a keretében 
valósul meg. 
„Egy három és fél kilométer 
hosszú földutat stabilizáltunk, 
ami egyelőre félkész állapotban 
van. Jelenleg ezen az úton lehet 
megközelíteni azt a 2,5 hektáros 
iparterületet, ahol első fecske-
ként az önkormányzat asztalos-
műhelye kezdi meg működését. 

A rendelkezésre álló 200 millió 
forintból az üzemépület valósul 
meg, bevezetjük a vizet, az ára-
mot, továbbá gépbeszerzésre is 
lehetőségünk lesz” – nyilatkozta 
Tapolcsányiné Varga Krisztina. 
A polgármester hozzátette: „Az 
iparterület az asztalos üzemmel 

még nem telik be, így más vál-
lalkozások is érdeklődnek, hogy 
az önkormányzattól milyen felté-
telekkel bérelhetnének területet. 
Az erről folyó tárgyalások jelen-
leg is tartanak.  Településünkre 
szabottan is kedvező pályázato-
kat írt ki a kormány, ezeken az 
önkormányzat és az érdeklődő 
vállalkozások egyaránt indulni 
szeretnének. Jelenleg a 2,5 hektá-
ros terület felparcellázása zajlik, 
hogy konkrét területeket tudjunk 
kínálni leendő partnereinknek ” – 
mondta a polgármester.
Tapolcsányiné Varga Krisztina az 
iparterület megközelítésére szol-
gáló úgynevezett elkerülő útról 
szólva kifejtette: ugyan a közle-
kedési táblákat már kihelyezték, 
ám az út a végleges szilárd út-
burkolat hiánya miatt a jelenlegi 
időjárás mellett nehezen járható. 
Ennek a fejlesztésnek a megvaló-
sítására már benyújtották a pályá-
zatot, elfogadása esetén az első 
feladatok közé tartozik, hogy az 
iparterülethez vezető utat szilárd 
útburkolattal látják el. 

Zs.F.
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200 milliós gazdaságélénkítés: 
Asztalosműhely létesül  

Homokmégyen 

Tapolcsányiné  
Varga Krisztina polgármester 

Akasztón az önkormányzat a 
saját munkaszervezetén kívül 
a lakosságra, a vállalkozásokra 
és a helyi civil szervezetekre is 
számít az illegális hulladék tele-
pülésen belüli és kívüli felszá-
molására irányuló munkában. 
Suhajda Antal polgármester 
nemrégiben arról tájékoztatott, 
hogy a település újabb nyertes 
pályázatról kapott értesítést: az 
Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium (ITM) „Tisztítsuk 
meg az országot” program kiírá-
sára benyújtott pályázatán közel 
másfél millió forintot nyertek. 
A vissza nem térítendő forrás-

ból a község kül- és belterüle-
tén lerakott illegális hulladékot 
számolják fel. Ennek a feladat-
nak a végrehajtásához 4 darab, 
32 köbméteres gyűjtőkonténert 
bérelnek, a hulladékot ezek se-
gítségével szállítják a hulladék-
lerakóba. A támogatási összeg 
az hulladék ártalmatlanítási 
költségeit is magába foglalja. A 
településvezető közös munkára, 
összefogásra szólítja fel a lakos-
ságot, a vállalkozásokat és a he-
lyi civil szervezeteket. 
Suhajda Antal emlékeztet: a 
projekt első ütemének végre-
hajtására a kormány 13 milliárd 

forintot biztosított. 2020 júli-
usában 12 helyszínen indult a 
kezdeményezés kísérleti szaka-
sza. A tapasztalatok alapján az 
egész országban megkezdik a 
leginkább szennyezett területek 
megtisztítását, elsődlegesen a 
közutak, vasutak, erdők, turista-
útvonalak, folyópartok, valamint 
önkormányzati közterületek 
környezetében. Az önkormány-
zatoknak a kezelhető mértékű 
illegális hulladék begyűjtésére 
azzal a feltétellel nyújtanak tá-
mogatást, hogy rendszeresen 
ellenőrizzék a már megtisztított 
területeket.

1,5 millió illegális  
hulladéklerakó  

felszámolására Akasztón

Suhajda Antal polgármester

Szekeres András a harmincas évei elején járó fiatal gazdál-
kodó. Gyermekkorában, családi körben ismerte meg ennek 
az életformának az örömeit és kihívásait, belé ívódott az álla-
tok iránti felelősség, a jó gazda gondosságának igénye. De 
túlságosan sokszor hallotta és látta, hogy mennyire nehéz a 
mezőgazdaságban boldogulni. Ezért amikor pályaválasztásra 
került sor, egészen más területeken kereste a kiteljesedést. 
Ám a sorsát nem kerülheti el az ember. András útja is visz-
szakanyarodott a gyökerekhez, és ma már édesapaként, a 
hagyományokat a kor lehetőségeivel ötvözve igyekszik kister-
melőként boldogulni. Feleségével közösen dolgoznak a Sze-
keres Tejműhely sikerein.       

• Hogy kezdődött a fiatal gazda 
élet?
– Soltszentimrei gazdálkodó 
családban nőttem fel, születé-
sem óta szarvasmarhákkal és 
tejtermeléssel foglalkoztunk. A 
felsőoktatást bölcsészként kezd-
tem, de végül visszavezetett ide 
az utam. Gödöllőn szereztem 
agrármérnöki diplomát, és mire 
észbe kaptam, saját gazdaságom 
volt. 2014-ben, a Fiatal gazda 
pályázaton elnyert forrásból 
vásároltam egy 10 darabos ma-
gyartarka vemhes üsző állo-
mányt, azóta is részt veszünk az 
őshonos programban. 2016-ban 
sikerült vásárolni egy házat a 
faluban, annak a melléképületet 
újítottam fel ÉLIP (Mezőgaz-
dasági termékek értéknövelése 
és erőforrás-hatékonyságának 
elősegítése a feldolgozásban) 
pályázatból. Itt létesült egy kis-
üzemi sajtkonyha és tejműhely. 
Az elnyert összegből a mellék-
épületek felújítása mellett gépek 
beszerzésére is futotta. 
• Azt tehát korán eldöntöt-
te, hogy nem éri be a tej  
leadásával. 
– Eleinte én is eladtam a tejet fel-
vásárlónak, de nyilvánvaló volt 
számomra, hogy ebben a for-
mában nem lehet tisztességesen 
megélni a tevékenységből. Ezért 
is törekszem a feldolgozásra és 

a késztermék közvetlen értéke-
sítésére. Ma már 90 százalék-
ban feldolgozzuk, vagy nyerstej 
formájában házhoz szállítjuk az 
előállított tejet. A 2018-as in-
dulást megelőzően piackutatást 
végeztünk, és kisebb tételben 
kipróbáltuk a házhozszállítást, 
valamint a termék készítést is. 
• Ez azért nem ugyanaz, mint 
amit az agrármérnöki szakon 
tanítanak…
– Ez igaz. Ráadásul magas 
színvonalú szervezett oktatás a 
termékkészítés vonatkozóan je-
lenleg nincs Magyarországon. 
Nappali képzésben egyáltalán 
nem lehet ezt a szakterületet el-
sajátítani, a tanfolyamok pedig 
meglehetősen vegyes minőséget 
képviselnek. Sokan munka mel-
lett, hobbi célból próbálkoznak, 
mások szeretnének megélni be-
lőle. Bármi legyen is a cél, ren-
geteg saját tapasztalattal lehet 
csak előrébb jutni. 
• Hogy alakult ki a mai termék 
paletta?
– Adott volt a saját tej, később 
pályázatból megépült a 60-70 
négyzetméteres műhely és a 
hűtőkamra. Először túróval, va-
lamint friss ízesített sajtokkal 
tettünk próbát. Folyamatosan 
tanultunk, kísérleteztünk, így 
következett a tejföl, a vaj, az 
ízesített joghurtok, a vaníliás 

krémtúró, és a hagyományos pa-
renyica sajt.
• Milyen értékesítési utakon ke-
rül az áru a fogyasztóhoz?
– Próbáljuk minél többfe-
lé értékesíteni az árut, amit 
– a kistermelői szabályzat-
nak megfelelően – előállítunk.  
A szabadszállási, kunszentmik-
lósi és kiskunhalasi piacokon 
rendszeresen jelen vagyunk, 
hét környékbeli boltot látunk el 
(Kiskőrösön és Akasztón a Ki-
rály Csemegét, Izsákon a Reált, 
Orgoványon a Szelei ABC-t, 
Fülöpszálláson és Tabdin is 
megtalálhatóak a termékeink a 
polcokon). Immár második éve 
vagyunk beszállítók a főváros-
ban fellelhető Boci Tejboltnak. 
A kecskeméti piaccsarnokban 
nemrégiben nyitottunk üzletet, 
ott péntektől vasárnapig kínál-
juk saját termékeinket, és meg-

tartottuk a házhozszállítást is. 
2016 óta szállítom a tejet hetente 
kétszer Soltszentimrére és Csen-
gődre, és amióta vannak termé-
keink, azokat is. 
• Mi jellemző a Szekeres Tejmű-
hely termékeire?
– Mindenekelőtt magas minő-
ségű alapanyagból készülnek, és 
– mint az a kistermelői termékek-
től már elvárt – mi sem haszná-
lunk semmiféle adalékanyagot, 
ízfokozót és állományjavítót. A 
slágerterméknek számító ízesí-
tett joghurtjaink alá – amit hat-
féle ízben készítünk – szirupok 
és sűrítmények helyett magunk 
főzzük a gyümölcsöt, hagyo-
mányosan cukorral. A tejfölünk 
hagyományos készítésű, magas 
zsírtartalmú, krémes textúrájú, 
speciális termék. Sok kézimun-
kával, magas higiéniai elvárások 
mellett, kistermelői szemlélettel 

dolgozunk, és igyekszünk meg-
felelni a vásárlói elvárásoknak. 
• Merre mutatnak a jövő tervei?
– Az ebben az évben induló 
mezőgazdasági és élelmiszer-
ipari támogatásokból szeret-
nénk még pályázni a műhely 
bővítésére, egy-két nagyobb 
berendezésre és szeretnénk fej-
lesztéseket véghezvinni az ér-
lelt sajtok irányába.
• Tapasztalatai szerint mennyi-
re vonzó a mezőgazdaság, mint 
életpálya a fiatalok számára?
– Nehéz ebben az ágazatban 
boldogulni akkor is, ha az em-
ber beleszületett. Rengeteg elő-
re beláthatatlan tényezővel kell 
számolni. Ha valaki jól kezeli a 
kudarcot az már fél siker, mert 
feladni nem szabad. Látok olyan 
„játékosokat a pályán”, akik 
például Budapestről költöztek 
le vidékre, lezárták az addigi 
életüket, és profivá fejlesztették 
magukat egy-egy szakterületen, 
például a tejfeldolgozásban, 
vagy a marhatenyésztésben. 
Igaz, ez egy kis réteg, de nagyon 
elszánt. Kitéve az időjárásnak, 
a horribilis költségeknek és ala-
csony felvásárlói áraknak egyet 
biztosan mondhatok: aki kez-
dőként csak üzleti szemléletből 
akar mezőgazdasággal foglal-
kozni, azt mindenképpen lebe-
szélném róla. Én mindemellett 
ezúton szeretném megköszönni 
kedves feleségemnek Médeának 
a belém vetett hitét és kitartását 
a vállalkozásunk mindennap-
jaiban, szüleimnek Dórának és 
Mártonnak, hogy mindvégig tá-
mogattak és ösztönöztek.
• Megítélése szerint mi hozhat-
na átütő változást az ágazatban 
dolgozók számára?
– Én értetlenül állok azelőtt, 
hogy még mindig vannak gaz-
dák, akik leadják a tejet 60 fo-

rintért. Létezik ugyanis egy 
réteg, akikben olyan erős a ru-
tin és a ragaszkodás, hogy kép-
telenek a váltásra akkor is, ha 
számszakilag egyszerűen le-
hetetlen ilyen feltételek mel-
lett gazdaságosan működni. 
Az alapanyag-termelők között 
hiányzik az összefogás, ami le-
hetővé tenné, hogy mennyiséget 
és minőséget tudjanak egyszerre 
képviselni. Rengeteg kistelepü-
lésen vannak még kis mennyi-
séget termelő gazdák, akiknek 
jó megoldás lehetne egy közös 
csarnok, vagy egyéb értékesítési 
platform. Amíg ez nem történik 
meg, addig a kis mennyiségek 
miatt szerintem sosem lesz jó 
alkupozícióban egy kistétel-
ben előállító gazdálkodó. De 
azért vannak már jó példák is. 
Sajnálatos jelenség, hogy pél-
dául a nyerstej fogyasztásban 
nem nagyon jelennek meg az 
új generációk: 40, vagy még in-
kább 50 év alatt oly mértékben 
bolti termékek minőségéhez 
(állag, íz) szoktak az emberek, 
hogy a nyerstejet, vagy éppen 
a házi Trappistát már elutasít-
ják, mondván, hogy „tehénízű”. 
Nagyon rossz iránynak tartom 
azt is, hogy a növényi zsírral 
dúsított ipari készítményeket 
– mindenféle elnevezésekkel – 
megtévesztő módon a tejtermé-
kekkel hasonló csomagolásban, 
azokkal egy polcon kínálják az 
üzletekben a vásárlóknak. Van 
azonban jó hír is szerencsére. Az 
elmúlt évtizedben érzékelhetően 
kialakult – főleg a nagyobb váro-
sokban – egy stabil vásárlói kör, 
amelynek az anyagi lehetősége 
és a tudatossága is adott ahhoz, 
hogy megválassza mit szeretne 
enni. Bízom benne, hogy ez az 
irány egyre erőteljesebben jele-
nik meg a jövőben.    Tóth Tímea
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Rövidesen az utolsó konténer is helyére kerül az Erőmű-be-
ruházási Központ területén. A jelenleg üzemelőket felváltó 
két blokk létesítésével kapcsolatos munka jó ütemben ha-
lad, a Paks II. projekt megszerzett engedélyeinek száma is 
folyamatosan nő, már elérte az ötszázat.     

Konténerekből épül kétszin-
tes, modern irodaház a Paks 
II. Zrt. műszaki gárdája szá-
mára közvetlenül a blokkok 
számára kijelölt terület mel-
lett. Az Erőmű-beruházási 
Központ hozzávetőleg 250 
konténerből áll majd. Ezek az 
elmúlt hetekben is folyamato-
san érkeztek és rövidesen az 
utolsó is a helyére kerül. Az 
egyes elemeket daruval emel-
ték a helyükre, s illesztették 
őket egymáshoz. 
A szakemberek ezt követően 
haladéktalanul hozzáfogtak a 
belső munkálatokhoz. A keleti 
épületszárnyban a belső sze-
relési munkák több mint felét 
elvégezték már.  
– A konténer-irodaházak 
ugyanazt a komfortot nyújtják, 
mint a hagyományos épüle-
tek, de költséghatékonyabbak 
– mutatott rá Mittler István, 
a Paks II. Zrt. kommunikáci-
ós igazgatója. Tájékoztatása 
szerint az Erőmű-beruházási 
Központot várhatóan az év 
második felében vehetik bir-
tokba a Paks II. Zrt. dolgozói.
Az új atomerőmű építési-sze-
relési bázisán is folyamatos 
a munka. Ezen a 60 hektáros 

területen az új erőműblokkok 
építéséhez szükséges épületek 
és építmények komplexuma 
készül el, innen történik majd 
az építkezés kiszolgálása. 
Mittler István elmondta, hogy 
épületegyüttest alakítanak ki 
egyebek között a betonozási, 
hidraulikai, a mechanikai és 
termikus, illetve gépészeti, 
villamos szerelési, valamint a 
hőszigetelési, korrózióvédel-
mi és földmunkák kiszolgálá-
sára, támogatására. 
Az elmúlt év végén meg-
kapta az építési engedélyt a 
korróziógátló munkálatok 
komplexuma, amely hat lé-
tesítményből áll: homokfú-
vó- és fémbevonó-épületből, 
valamint festőműhelyből, rak-
tárakból és öltözőépületből. 
Az Országos Atomenergia 
Hivatal kiadta a betonkeverő 
üzem létesítményeinek épí-
tési engedélyét is, ennek a 
komplexumnak a kivitelezése 
a területelőkészítéssel meg is 
kezdődött.
Az építési-szerelési bázison 
mintegy 120 épületet és épít-
ményt kell létesíteni – ezek 
között vannak üzemek, mű-
helyek, raktárak, öltözők, 

parkolók és utak egyaránt. 
Az engedélyköteles létesít-
mények jó részénél az Or-
szágos Atomenergia Hivatal 

adja ki az építési engedélyt. 
Összesen 77 ilyen épület és 
építmény lesz, ezek közel 
egyharmada – 24 létesítmény 

– esetében a Paks II. Zrt. már 
meg is kapta az engedélyt. 
– A projekt már ebben az 
évben is kapott kézhez enge-

délyeket, így azok száma el-
érte az ötszázat – összegezte 
a Paks II. Zrt. kommunikációs  
igazgatója.

Sorra érkeznek a konténerek, épül az irodaház

Érkeznek a konténerek az Erőmű-beruházási Központ épületéhez.

A Magyar Falu Program pályázatán elnyert 8,9 millió forintból vá-
sárolt rézsűkaszás kistraktort Géderlak Község Önkormányzata. 
A haszongépjárműnek nagy hasznát veszik majd a Virágos Ma-
gyarországért Mozgalom pályázatain számos alkalommal szép 
helyezést elért községben, ugyanis évek óta stagnál, illetve 
csökken a parkgondozási feladatokat végző közhasznú mun-
kások száma. A beszerzésről és az idei településszépítő, építő 
programról Katona György polgármesterrel beszélgettünk.       

- Tavaly ilyenkor már a tavaszi 
településszépítő program össze-
állításával foglalkoztunk, hogy 
aki megfordul nálunk, vagy csak 
átutazik a településen, az is lás-
sa, mennyire fontos számunkra 
a község szépítése, virágosítása, 
az esztétikai szempontoknak is 
megfelelő megjelenítése – mond-
ta Katona György, mintegy ezzel 
a mondattal a beszélgetés alap-
hangját és irányát is kijelölve.
A polgármester azzal folytatta „A 
közterületi munkában nagyobb 
részt az önkormányzati dolgozók, 
a közhasznú munkások vettek 
részt, de a község lakossága is 
hagyományosan sokat tett, tavaly 
is vitathatatlan érdemeket szer-
zett a saját porták előtti területek 
rendben tartása, parkosítása, virá-
gosítása terén, amelyért ezúton is 
köszönetet mondok.  
Ez a munka soha nem veszik 
kárba, mert bennünket gyarapít, 
bennünk kelt szebb érzéseket, te-
szi szebbé, gazdagabbá a minden-
napjainkat és ünnepeinket.”
A hagyományos falunapot és a 
szokásos rendezvényeinket ter-
mészetesen nekünk is törölni kel-
lett, de a biztonság és az egészség 
fontosabb, a rendezvényeket pe-

dig majd bepótoljuk, ha lecsen-
gett a vírus. 
A Magyar Falu Programban há-
rom sikeres projektünk is van, de 
ami a parkgondozási feladatokat 
legnagyobb mértékben segíti, az 
a 8,9 millió forintért vásárolt 
rézsűkaszás kistraktor. A haszon-
jármű nagyon sok élőmunkaerő 
órát vált ki, ráadásul a használata 
nem időjárás függő, ezáltal hosz-
szabb távra tudjuk tervezni a par-
kgondozási feladatainkat.” 
A pályázatok nagyon fontosak 
az életünkben, mert Géderlak 
iparűzési adóbevétellel – a koro-
navírus-járvány miatti elvonások 
miatt különösen - nemigen tud 
számolni, viszont sok megvalósí-
tásra váró tervünk van.  
Font Sándorral, a térség or-
szággyűlési képviselőjével jó 
együttműködésben dolgozunk, 
képviselő úr figyel ránk, mindig 
elérhető számunkra, célkitűzése-
ink megvalósítását hatékonyan 
segíti. A vírus elleni védekezés 
során is folyamatos a kapcsola-
tunk, általa is hiteles információ-
hoz, érdemi segítséghez jutunk.”
• A munkahelyekkel, illetve az 
oktatással hogy állnak?
Szerencsére a mezőgazdasági 

gépgyártó üzem, mint az egyik 
legnagyobb iparűzési adó fizető 
társaság a tulajdonos elhalálo-
zása ellenére, zökkenőmentesen 
tovább működik, de más, egye-
bek mellett mezőgazdasági vál-
lalkozások is segítik az itt élők 
megélhetését, az önkormányzat 
boldogulását. Áttörést ezen a 
területen is a Kalocsa-Paks Du-
na-híd megépítése és a Paks II. 
építésébe való bekapcsolódás 
eredményezhet. 

Géderlak ugyan 1000 fő alatti, 
pontosan 980 lelket számláló te-
lepülés, de nálunk önálló, egyhá-
zi fenntartásban lévő bölcsőde, a 
Kalocsa-Kecskeméti Főegyház-
megye fenntartásában 31 fős 
óvoda és 96 fős, nyolc osztályos 
általános iskola működik stabil, 
illetve emelkedő gyermeklét-
számmal. Talán ez lehet az egyik 
legnagyobb megtartó ereje a te-
lepülésünknek
Ha már a Magyar Falu Program 
pályázatán elnyert összegből 
vásárolt rézsűkaszás kistraktor-
ról beszéltem, ide kívánkozik, 
hogy ugyanezen program ke-
retében nyertünk 7 millió fo-
rintot a temető már megkezdett 
betonútja, járdái kialakításának 
folytatására, 5 milliót egy romos 
ház megvásárolására, elbontá-
sára, melynek helyére hosszabb 
távon egy nyugdíjas napközi 
otthont tervezünk – mondta Ka-
tona György, Géderlak község  
polgármestere. 

Zsiga F.

VIRÁGZÓ PARKGONDOZÁS

Szépítésről, építésről Géderlakon 

A Virágos Magyarországért Mozgalom pályázatain  
szép helyezéseket ért el Géderlak. 

Katona György polgármester  
egy nyugdíjas napközi otthon  

létrehozását tervezi.



A 2020-as évre tekintettünk vissza Takácsné Stalter Judittal, Császártöltés polgármesterével. S bár az esztendőt kéret-
lenül áthatotta náluk is a COVID-járvány – ami a közösségi programokat alaposan visszavetette – fejlesztésekben és 
eredményekben nem volt hiány az ország elismerten egyik legszebb fekvésű településén. 

– Tavaly ilyenkor még nagy 
lelkesedéssel terveztük az évet, 
aztán – egy pillanat alatt – itt 
volt a vírus, és mindent át kel-
lett alakítani. Januárban még 
megtartottuk a sváb bálat és 
a hagyományos disznóvágást, 
márciusban pedig már az volt 
a legfontosabb, hogy egészsé-
gesen tartsuk a lakosságot és 
betartsuk, illetve betartassuk a 
kormány intézkedéseit – idézi 
fel az egy évvel ezelőtti hely-
zetet a polgármester asszony.
• Hogyan alakult az év a fej-
lesztések tekintetében?
– A pályázatok megvalósítása, 
a fejlesztések és beruházások 
zavartalanul mentek tovább a 
maguk rendjén, rendezvények 
tekintetében viszont egysze-
mélyben képviseltem a falut 
már április 12-én, a felvidé-
ki kitelepítési emlékműnél 
megrendezett koszorúzásnál, 
de év végén az adventi gyer-
tyagyújtáskor is csak ketten 
vettünk részt. Szerencsére a 
nyár elején lehetőségünk volt 
átadni az időközben elkészült 
fedett piacteret, ami nagy elő-
relépés a falu életében: nem 
is olyan régen még a járdán 
kínálták portékájukat az áru-
sok, most pedig kulturált kö-
rülmények között tehetik ezt 
meg. Augusztusban a belterü-
leti kerékpárút és az felújított 
uszoda átadása hozott hatal-
mas örömöt a mindennapokba. 
A császártöltési iskola mellett 
1983-tól működött uszoda, 
ami igen különlegesnek számí-
tott egy kistelepülés esetében. 
Idővel azonban a berendezés 
és maga az épület oly mérték-
ben elavult, hogy körülbelül 
10 éve bezárt. Most a Terület-
fejlesztési Operatív Program 
nyertes pályázatából és a Csá-
szártöltési Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal összefogva 
sikerült korszerűsíteni az uszo-
dát. Azt tervezzük, hogy a 
jobb kihasználtság érdekében 
néhány környező település is-
kolájának is felajánljuk ezt a 
lehetőséget. A belterületi ke-
rékpárút kivitelezése nem volt 
könnyű feladat a településünk 
domborzati viszonyai között 
– minden egyes lakóépületnél 
a kocsibeálló és a csapadék-
víz elvezetés kivitelezésére 
külön tervet kellett készíteni 
– de megérte, mert a biztonsá-
gos közlekedéshez szükséges 
volt. Bízom benne, hogy a falu 
másik felén is sikerül majd 
hasonló fejlesztést megvaló-
sítani. Fejlesztéseink sorában 
befejeződött a Magyar Falu 
nyertes pályázatából az Angeli 
Mátyás Közösségek Háza fel-
újítása valamint a Bánáti Mik-
lós Német Nemzetiségi Iskola 
tornatermének a teljes felújí-
tása a Császártöltési Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 
sikeres pályázata tette lehe-
tővé a felújítást. Zajlottak a 
járdaépítések, aminek kereté-
ben összesen 1,7 kilométernyi 
szakasz újul meg. A Falatkák 
Óvodai Alapítvány nyertes 
pályázatának köszönhetően az 
óvoda udvarát felújítottuk és 

egy kerítéssel leválasztottuk 
az iskolai konyhát. Magas-
ágyásokat építettünk, ahová 
tavasszal fűszernövényeket 
ültetnek majd az óvodása-
ink. Megtörtént a templom 
két védőszentje, Szent Simon 
és Szent Júdás Tádé vértanú 
apostolok szobrának a restau-
rálása, a polgármesteri hivatal 
dolgozóival felújítottuk az ősi 
ösvény tábláit, és a Perényi ke-
reszt is megszépült. 

• Mit tart a járványhelyzet leg-
fontosabb tapasztalatának?
– Azt, hogy a pandémia alatt is 
összetartott a település. A Ma-
gyar Vöröskereszt közvetítésé-
vel 13 tonna almát és dobozos 
üdítőket, egy másik kapcso-
laton keresztül jó minőségű 
zacskós salátakeverékeket 
kaptunk, amit két részletben 
szétosztottuk a helyiek között. 
Ez egyben üzenet is volt a 
lakosság számára, hogy oda-

figyelünk rájuk. Március óta 
folyamatosan él a krízis vo-
nalunk, így ha bárkinek prob-
lémája adódna, számíthat az 
azonnali segítségünkre. Egész 
évben alkalmazkodtunk a pan-
démiás helyzethez, legutóbbi 
információim szerint három 
megbetegedés van jelenleg a 
faluban, de folyamatosan 10 
alatt tudtuk a fertőzöttek lét-
számát. Ez jórészt a császár-
töltésiek fegyelmezettségének 
köszönhető. Bízom benne, 
hogy az oltást is nagy száza-
lékban veszik majd fel az itt 
élők. 
• A közös felelősségvállalás 
egyébként is jellemző Császár-
töltésre?
– Amikor egy jó célt megfogal-
mazunk, mindig számíthatunk 
a magánszemélyek, egyesü-
letek, alapítványok támoga-
tására. Kölcsönösen segítjük 
egymást a Császártöltési Né-
met Nemzetiségi Önkormány-
zattal is. Ennek egyik szép 
példája a Bajai utcán a kereszt 
felállítása, aminek a felszente-
lésével szeretnénk megvárni a 
korlátozások feloldását, hogy 
egy szép és méltó közösségi 
rendezvénnyel együtt ünnepel-
hessünk. A hivatal dolgozóival 
szeptemberben több mint kö-
zel 50 fát ültettünk el egy pá-
lyázat keretében a sportpályán 
és az az Öregtemetőben, majd 
folytatódott a fásítás a Garam-
völgyi közben. 
• Milyen kiemelkedő közös-
ségi alkalmak fémjelezték a 
múlt évet?
– Marketing szempontból szép 
eredményekkel büszkélkedhe-
tünk. Nagy öröm és elismerés 
a településnek, hogy a császár-
töltési pincesorok bekerültek 
a megyei értéktárba. A nyár 
elején a Sváb sarokba érkezett 
a Kossuth Rádió Országjáró 
műsora, és lehetőséget kap-
tunk a bemutatkozásra. Ami 
pedig a közösségi programokat 
illeti, a trianoni békediktátum 
100-dik évfordulója alkalmá-
ból megemlékezést rendez-
tünk, és a nyár folyamán két 
alkalommal nagysikerű nyitott 
pincék programot tartottunk 
a Császártöltési Pincesorok 
Egyesülettel, és vendégesked-

tek nálunk a fekediek is, az 
origo.hu 2016-os megméret-
tetésén Súr és Császártöltés 
mellett a legszebb fekvésűnek 
megválasztott mecseki zsák-
falu képviselői. Szeptember-
ben átadtuk az önkormányzati 
kitüntetéseket azoknak, akik 
sokat tettek Császártöltésért, 
aztán újra visszaállt a pandé-
miás helyzet, így a málenkij 
robotra és a karácsonyra már 
ismét szűk körben emlékez-
tünk meg. Advent idején dísz-
kivilágítással próbáltunk egy 
kis melegséget csempészni a 
töltési utcákba és az emberek 
lelkébe. Támogatást kértünk 
és kaptunk hozzá az itt élőktől, 
így szinte valamennyi elterve-
zett helyszínt sikerült ünnepi 
fénybe öltöztetni
• Hogyan értékeli 2020-at, 
és milyen tervekkel vágnak a 
2021-es esztendő elé?
– Összefoglalva: jó évet zár-
tunk, a fejlesztéseket és beru-
házásokat megvalósítottuk, a 
TOP-pályázatokat készre je-
lentettük. Nagyon köszönöm 
a császártöltésieknek, egye-
sületeknek, alapítványoknak, 
vállalkozóknak azt az ösz-
szefogást, amit egész évben 
tanúsítanak, ezáltal tudtunk 
előre jutni. Jelenleg dolgozunk 
a 2021-es év előkészítésén, és 
nyártól már több programot is 
tervezünk. Június 12-én lesz a 
Sváb Ételek Fesztiválja, ahová 
mintegy 70 sváb települést hív-
tunk meg. Augusztusban a Fa-

lualapítók ünnepét szeretnénk 
a helyi alapítványokkal és 
egyesületekkel közösen meg-
szervezni. Ami a pályázatokat 
illeti, a Versenyképes Magyar-
ország Operatív Program 
(VMOP) keretében számítunk 
lehetőségekre. Bízom benne, 
hogy sikerül az Idősek Otthona 
bővítésére, a Kecel-Császár-
töltés közötti kerékpárút meg-
valósítására megoldást találni, 
és hogy az ígéret, miszerint 
2027-ig az 5-ös és 4-es szám-
mal kezdődő utak megújulnak, 
teljesül. Ez égető lenne ne-
künk, különösen a Kecelt Csá-
szártöltéssel összekötő 154-es 
út miatt. A maradvány össze-
gekből megpályáztunk még 
egy energetikai beruházást a 
polgármesteri hivatal korsze-
rűsítésére, ami többek között 
napelemek felszerelését, a nyí-
lászárók cseréjét, szigetelést 
tartalmaz. Folyamatban van 
továbbá egy pályázatunk kon-
zorciumban a megyével Sváb 
borok útja címmel. Ennek 
keretében présházat újítunk, 
császártöltési borászokat és 
borokat mutatunk be, és persze 
lehet majd bort is kóstolni. Itt 
többek között tájékoztató táb-
lák elhelyezését is tervezzük. 
Bízom benne, hogy visszatér 
az életünk a régi kerékvágásba 
és sok vendéget fogadhatunk 
2021-ben, akiknek megmutat-
hatjuk egy sváb település, Csá-
szártöltés életét. 

Tóth Tímea
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Szép eredmények, összetartó közösség Császártöltésen

A fedett piactér átadása nagy előrelépés a falu életében.

Elkészült a német nemzetiségi iskola tornatermének  
teljes felújítása is.

Az uszoda korszerűsítése hatalmas örömöt hozott  
a mindennapokba.

1,7 kilométernyi járdaszakasz újult meg az elmúlt évben.



Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Az oltás önkéntes és ingyenes. Amennyiben szeretné beoltatni 
magát, regisztráljon most, és értesüljön elsőként a vakcinával 

kapcsolatos információkról és teendőkről!

MINDEN ÉLET SZÁMÍT

Regisztráljon 
a koronavírus elleni

oltásra:
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RÉGIÓ NAPLÓ
Ingyenes kistérségi közéleti havilap

Kiadja: Sajtó-Team Kft.
Ügyvezető:  

Nagy Tamás 20/9394-592

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

e-mail: info@regionaplo.hu
Főszerkesztő: Gmoser Alíz

Szerkesztőségi titkár:
Szujer Klaudia, Nagy Laura

Munkatársak:
 Tóth Tímea
Zsiga Ferenc

Káposzta Lajos

Tördelés, nyomdai előkészítés:
BIDesign 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 szép családi ház 
eladó! Irányár: 14,5 M Ft.  

Érd.: 06-70/772-6050

Kiskőrösön, 2. emeleti, 63 m2es, 
4 szobás tégla lakás ELADÓ! 

Irányár: 21.900.000 Ft.   
Érd:. 06-30/161-2379

Soltvadkerten 240 m2es, 8 szobás, 
3 fürdőszobás, 3 szintes családi 

ház, sokféle felhasználási  
lehetőséggel ELADÓ!  

Irányár: 34.990.000 Ft.  
Érd.: 06-30/161-2379

Soltvadkerti üzleti ingatlan eladó! 
Irányár: 36,99 M Ft.  
Érd.: 06-70/772-6050

Soltvadkerten 3 szobás, központi 
fűtéses, felújítandó ház,  

1507 m2es területtel ELADÓ! 
Irányár: 13.490.000 Ft.  

Érd.: 06-30/161-2379

Császártöltés közelében, Kiscsalán, 
2181 m2-es telken, 70 m2es, köz

ponti fűtéses ház eladó!  
Irányár: 4.990.000 Ft.  
Érd.: 06-30/161-2379

Csengőd legszebb utcájában szép 
családi ház extrákkal eladó,  

részletekért hívjon.  
Érd.: 06-70/772-6050 

Kiskunhalastól 8 km-re lévő,  
lakhatásra is alkalmas tanya, 

11.672 m2es területtel ELADÓ!  
Irányár: 6.850.000 Ft.  
Érd.: 06-30/161-2379

Szabadszállás kis ház,  
jó lehetőségekkel!  

Irányár: 4,99 M Ft.  
Érd.: 06-70/772-6050

Császártöltés családi ház eladó! 
Irányár: 4,99 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

Természetgyógyászat,  
akupresszúra, akupunktúrával 

szenvedélybetegségek kezelése,  
fogyás, allergia stb.  

Gépi köpölyözés, fibróma,  
éranyajegy eltávolítás,  

fülcimpalyukasztás  
és állapotfelmérés. 

06-30/962-0687 

Dolgozzon otthon! 
Díszdobozok hajtogatása és 

egyebek elérhetőségei.  
Érd.: 06-90/60-36-07 
(audiopress.iwk.hu   

635 Ft/min, 06-209104517)

Szakmár Község Önkormányzata tavalyi fejlesztései részeként 
elkészült a harkányi üdülő felújítása, átadták a műfüves pályát, 
és jelenleg is tart a művelődési ház és a fogorvosi rendelő meg-
újítása. András Gábor polgármester szerint ezeknek a beruhá-
zásoknak is köszönhető, hogy a koronavírus-járvány ellenére, 
ha mérsékelten is, de sikeres évet zárt az önkormányzat.
    
 
Mint minden településre, Szak-
márra is nagy terhet rótt a koro-
navírus járvány a 2020. évben. 
Több programot és rendezvényt 
elhalasztottak, egyedül a falu-

napot sikerült megtartani. Ám a 
nehéz, járványterhes időszakban 
még inkább összefogott a telepü-
lés, és a rászorulók megsegítésé-
re siettek.

„Az önkormányzat részéről 
megpróbáltunk mindenkinek se-
gítséget nyújtani, aki kérte. Leg-
inkább az idősebb korosztályok 
mindennapjait könnyítettük meg 
a bevásárlásokkal, gyógyszerek 
kiváltásával, élelmiszerek, ebéd 
hordásával. Ez a tevékenységünk 
leginkább a járvány első hullá-
mában volt jellemző. A máso-
dik hullámban már kevesebben 
igényelték a támogatásunkat.” – 
mondta a polgármester.
Hozzátette: „Szerencsére egyet-
len fejlesztést sem kellett a 
járvány miatt elhalasztanunk. 
Ugyan volt olyan pályázat, ame-
lyen elgondolkodtunk a magas 
önerő miatt, azonban mégis él-
tünk a kínálkozó lehetőséggel, 
és a megvalósítás mellett dön-
töttünk. Így többek közt befeje-
ződött a régóta húzódó harkányi 
üdülő felújítása, és műfüves pá-
lyával is gazdagodott a település. 
A pálya közel 40 millió forintból 

valósult meg, amelyet azóta már 
használatba is vettek a szakmári-
ak, és előszeretettel használják a 
legkülönbözőbb sportcélokra.” – 
összegezte a polgármester, aki a 
továbbiakban kiemelte:
„A művelődési ház belső fel-
újítása már korábban elkezdő-
dött, ezért ott a vége felé járunk 
a pályázat megvalósításának.  
A következő lépés a fogorvosi 
rendelő megújítása lesz, ennél 
a pályázatnál egyelőre csak a 
kivitelezőt sikerült kiválasztani. 
Itt úgy kell az építkezést meg-
oldanunk, hogy az a fogorvosi 
rendelést a legkevésbé zavarja. 
A hamarosan induló fogorvosi 
rendelő megújítására 24 millió 
forintot, még a művelődési ház 
belső újítására 18 millió forin-
tot fordíthatunk, mindkettőt a 
Magyar Falu Programnak kö-
szönhetően” – zárta mondaniva-
lóját András Gábor, Szakmár  
Község polgármestere.         Zs.F.

 Nehéz, mégis sikeres évet zártak 
Szakmáron 
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Elindult az iparterület-fejlesztési  
és az inkubátorház projekt Kalocsán 
A megyei önkormányzatnál lévő TOP-os iparterület-fejleszté-
si és óvodaépítési projektek után az inkubátorház megvalósí-
tásához is megérkezett az igényelt többletforrás. A 3,8 millió 
forintról szóló támogató nyilatkozat birtokában immár indulhat 
a munka. Mint emlékezetes, a Foktői úti laktanya területéből 
kiszakított, ipari célú felhasználásra átminősített területen úgy-
nevezett inkubátorházat létesít az önkormányzat, hogy a kezdő 
vállalkozásoknak telephelyet tudjon biztosítani. Az inkubátorház 
munkaterületét február 10-én adták át a kivitelező Generál Kft 
-nek. A területen folyó munkák ütemezéséről, befejezésének 
várható időpontjáról Skultéti Csaba a Kalo-Bau Kft., Halász 
László a Generál Kft. ügyvezetőjeként adott tájékoztatást.    
 
Amint arról korábban beszámol-
tunk, a laktanyából kihasított, 
a Paksi közre nyíló területen az 
inkubátorházon kívül a Vagyon-
hasznosítási Kft.-nek, benne a vá-
ros parkgondozó kapacitásainak 
is helyet adó iparterület-fejlesztés 
valósul meg, a szükséges infra-
struktúra kiépítésével, és a koráb-
ban katonai használatban állott 
csarnokok felújításával. 
A két egymást kiegészítő, a 
megyei önkormányzatnál lévő 
Terület és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) pályá-
zati forrásainak felhasználásával 
megvalósuló projekt az eredeti 
kalkuláció szerinti, mintegy egy-
milliárd forint helyett - az elnyert 
többlettámogatások révén - végül 
annál jóval többől valósul meg.
Az eredeti elképzelés szerint az 
iparterület-fejlesztésre nyert 800 
milliós, illetve az inkubátorház 
létesítésére szolgáló 220 milliós 
beruházások további 125 millió 
forint támogatást nyertek, amit 
az építőipari áraknak a pályáza-
tok benyújtása óta történt jelentős 
emelkedése indokolt.
Arról már korábban írtunk, hogy 
Font Sándor képviselő támoga-
tásával az eredetileg 800 milli-
ós forintos pályázati összegből 
megvalósítani tervezett iparte-
rület-fejlesztési beruházáshoz 
118,4 millió forintos többletfor-
rást kapott a város az anyag és 
munkadíjak növekedésének el-
lensúlyozására.

Hasonló okokból, ugyancsak 
képviselői közbenjárással ítéltek 
meg a kalocsai önkormányzatnak 
kiegészítő támogatást az Ifjúsá-
gi Ház telkén folyó óvodaépítési 
projekthez. Ennek az összege 138 
millió forint volt.

ÉS MOST A LEGÚJABB:

Amint arról dr. Filvig Géza pol-
gármester beszámolt, újabb 3.862 
ezer forintos kiegészítő támogatást 
ítélt meg a kormány az inkubátor-
ház megépítésére. Ezzel Kalocsa 
összes, korábban pénzügyi okok 
miatt késedelmet szenvedett, sőt 
veszélybe került, TOP-os forrás-
ból finanszírozott nagyprojektje a 
megvalósulás útjára lépett. A Paksi 
közi iparterület-fejlesztés mun-
kálatainak megkezdése kapcsán 
megkerestük a két kivitelező, a 
Kalo-BAU Kft. és a Generál Kft. 
ügyvezetőjét, akik a szerződött fel-
adatról és a munkák tervezett üte-
mezéséről tájékoztatták lapunkat.

AZ ÉV VÉGÉRE  
ELKÉSZÜLHET

Skultéti Csaba, a Kalo-BAU 
Kft. vezetője elmondta: a kivi-
telezést már megkezdték, de az 
elmúlt időszak kedvezőtlen időjá-
rása, az átfagyott talaj megakasz-
totta a munkát. 
De amint a meteorológiai vi-
szonyok megengedik, folytatni 
fogják és hamarosan látványos 

szakaszában ér az építkezés – 
mondta Skultéti Csaba, hozzá-
téve: ha nem tért volna vissza a 
tél, most az alapozási munkákat 
végeznék.
•  Pontosan milyen projektele-
mek kivitelezésére nyert pályáza-
tot a Kalo-BAU Kft.?
– Három csarnok felújítása és a 
leendő célokra való kialakítása, 
valamint az irodákat is befoga-
dó, 1200 négyzetméteres szociá-
lis épület létesítése a feladatunk. 
Ezen kívül az egész terület, illetve 
a rajta létrejövő egységek teljes 
infrastruktúrájának kialakítását is 
mi fogjuk elvégezni, beleértve az 
inkubátorházat ellátó infrastruk-
turális rendszert is.
• Hogy látja, mikorra készülhet-
nek el a munkálatokkal?
– A határidő ez év december 31. 
Nem valószínű, hogy annál hama-
rabb elkészülnénk, de amennyi-
ben előre nem látható akadály, vis 
maior helyzet nem merül föl, úgy 
addigra végezni fogunk – mondta 
Skultéti Csaba ügyvezető. 
A február 10-i munkaterület-át-
adás után megkezdődhetnek az 
inkubátorház kiviteli munkái is. 
Ezzel kapcsolatban Halász Lász
lót, a Generál Kft. ügyvezetőjét 
kérdeztük.
• Milyen lesz az inkubátorház? 
Hogyan kell azt kialakítaniuk?
– Az e célra kialakítandó csar-
nokot hat részre fogjuk osztani, 

megfelelő építészeti megoldá-
sokkal úgy, hogy azok egyenként 
alkalmasak legyenek arra, hogy 
azokban esetleg korábbi telep-
helyüket kinövő mikro vállalko-
zások számára jelentsen ez majd 
megoldást. Ennél pontosabbat 
most még nem lehet tudni.
• Miből áll majd egy-egy ilyen 
alegység?
– Mindegyikhez tartozik egy kis 
vizesblokk, öltöző és iroda, va-
lamint egy műhely kialakítására 
alkalmas nagyobb helyiség.
• Hogyan tervezik a munka üte-
mezését?
– A lehető leghamarabb sze-
retnénk megkezdeni az épí-
tőipari munkát. Mihelyt az 
időjárás megengedi, kezdünk, de 
úgy gondolom, hogy egyes bon-
tási munkálatoknak már korábban 
hozzálátunk majd.
• Mikorra készülhet el?
– A rendelkezésünkre álló idő a 
terület átadásától, azaz február 
10-től számított 330 nap. 
• Ez azt jelenti, hogy az év végéig 
készen lehet?
– Ezzel a becsléssel túl nagyot 
nem tévedhetünk, de én inkább 
a szerződésünkben foglaltakhoz 
tartanám magam. E szerint 330 
nap áll rendelkezésünkre, ennek 
megfelelően a jövő év január 
elején kell végeznünk a mun-
kákkal – tájékoztatta lapunkat 
Halász László.                  Zsiga F.

Filvig Géza és Font Sándor  
a helyszínen egyeztetett a beruházásokról.

TELJES ÚTZÁR  
KALOCSA FŐTERÉN
Megkezdődtek Kalocsán a Szentháromság tér felújításá-
nak régen várt befejező munkálatai, ezért a következő né-
hány hónapban gépjárművel el kell kerülnünk a lezárt teret. 
Miközben a forgalomkorlátozás miatt az egyik szemünk sír, 
a másik nevet, hiszen végre karnyújtásnyira került a befe-
jezés. A tér megújulásáról dr. Filvig Géza polgármesterrel 
beszélgettünk.

• Polgármester úr! Gondolta 
volna, hogy ilyen hamar pe-
csét kerül majd a közterület 
használati és a forgalom kor-
látozási engedélyre?
- Nem csak gondoltam, 
tudtam is, hiszen az Érsek 
atyával kötött együttműkö-
dési megállapodást komoly 
egyeztető munka előzte meg. 
A város jövője iránti kölcsö-
nös elkötelezettség jegyében 
folytatott tárgyalásokon az 
önkormányzat és az érsekség 
szakemberei is részt vettek, 
így egy kölcsönösen elfoga-
dott, az együttműködés mód-
ját, a feladatokat határidőhöz 
kötötten részletező dokumen-
tum született. Ebben adtam 
tulajdonosi hozzájárulást a 
Szentháromság téren még 
megvalósításra váró munká-
latokhoz. Mint emlékezetes, 
az Érsekséggel kötött együtt-
működési megállapodás ér-
telmében „…Az Érsekség a 
Szentháromság tér felújítási 
munkálatait 2021. decem-
ber 31 napjáig befejezi… A 
megállapodás a közvélemény 
előtt már ismert munkálato-
kon kívül a közművonalak 
cseréjére, a csapadékvíz elve-
zető rendszerek kiépítésére, a 
világításhálózatra, zöldfelüle-
tek kialakítására, a fásításra is 
kitérjed.” Az önkormányzat 
nevében köszönöm és üd-
vözlöm a munkálatok gyors 
megkezdését! Egyben ezúton 
is köszönetem fejezem ki dr. 
Bábel Balázs érsek úrnak, a 
Kalocsa-kecskeméti Főegy-
házmegyének, hogy ilyen 
nagy volumenű beruházáso-
kat végez Kalocsa épülésére, 
szépülésére. 
• A forgalom elől elzárt te-
rületek mely útszakaszokat  
érintik?
- Annyit valamennyi városla-
kónak és a városközpontba lá-
togatónak tudni kell, hogy az 
egyház kérelmének helyt adva 

a Szentháromság tér a Szent 
István utca elejétől a Hunyadi 
utcáig, várhatóan a következő 
hat hónapban, tehát július 31-
ig lesz lezárva. Ez óhatatla-
nul nagy kellemetlenséget fog 
okozni a város lakóinak, ezért 
mindenkitől megértést, türel-
met kérek, de valamennyien 
tudjuk, hogy ez bizony nem 
megy másképp. 
• Egy ilyen bonyolult, még sí-
ráthelyezéssel is járó munka 
bizonyosan megköveteli a fo-
lyamatos egyeztetést. Miként 
követi majd a megvalósítás 
ütemét? 
- Az önkormányzat hivatala 
részéről a városfejlesztési osz-
tályvezetőt kértem fel, hogy 
folyamatosan, a helyszínen tá-
jékozódjon az éppen aktuális 
munkák állásáról, az esetleges 
nehézségekről, és hetente tá-
jékoztasson. Ennek az a célja, 
hogy folyamatában tudjuk vizs-
gálni annak a lehetőségét, hogy 
a műszaki teljesítés állásától 
függően ne kelljen a teljes hat 
hónapot kivárni a közlekedés 
újraindításáig. Amennyiben a 
munkák állása megengedi, akár 
egy sávon, egy irányba, vagy 
egy sávon, váltakozó forgalom 
mellett meg kell nyitni az adott 
útszakaszt a forgalom előtt, 
hogy a kellemetlenség mérsék-
lődjön. Aki ismer, tudja, hogy 
személyesen is tájékozódom a 
legkülönbözőbb ügyekben – itt 
sem lesz ez másképp.   

zsiga –

Filvig Géza polgármester



VÁLASZD PRÉMIUM CSOMAGJAINKAT 
A NAGYOBB KEDVEZMÉNYEKÉRT!

 Bővebb tv kínálat válogatott prémium csatornákkal

 Televízió vásárláshoz kiemelt kedvezmény

 Akár havi 500 Ft kedvezmény mobil csomagjainkból

 Kópétár és Epic Drama videótár a TARR MobilTV-n

További részletek ügyfélszolgálati elérhetőségeinken és az ÁSZF akciós mellékletében.

Még több élményt nyújtó kínálat
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