
Állami támogatással befejezik  
a kalocsai főtér felújítását

2,1 milliárd forinttal járul hozzá az 
állam a Kalocsa-Kecskeméti Főegy-
házmegye régóta húzódó kalocsai be-
ruházásainak befejezéséhez. A célzott 
kormánytámogatás nemcsak a Szent-
háromság tér jelenleg zajló régésze-
ti feltárásainak véglegesítésére és a 
turisztikai látványosságok kialakítá-
sára lesz elég, hanem a hosszú ideje 
kihasználatlanul álló Hotel Kalocsa 
megvásárlására és teljes felújításá-
ra is. Erre előzetesen Magyarország 
miniszterelnöke, Orbán Viktor tett 
javaslatot kalocsai látogatása során, 

ezzel is elismerve, hogy az egyház-
nak fontos szerepe van Kalocsán a 
keresztény kulturális életben.
A munkálatok befejezéséről nagy 
horderejű együttműködési megálla-
podást írt alá január 13-án dr. Filvig 
Géza polgármester Kalocsa Város 
Önkormányzata, valamint dr. Bábel 
Balázs érsek, a Kalocsa-Kecskeméti 
Főegyházmegye képviseletében. A 
tíz oldalas dokumentum minden jogi 
és megvalósítási kérdést részletesen 
tartalmaz. A fontos megállapodás ré-
sze, hogy az érsekség a Szenthárom-

ság tér felújítási munkálatait 2021. 
december 31 napjáig befejezi, felté-
ve, hogy a katonasírok exhumálásá-
hoz szükséges engedélyt július 31-ig 
megszerzi.
Amint azt dr. Filvig Gézától meg-
tudtuk: A megállapodást mindkét fél 
részéről alapos előkészítő, egyeztető 
munka előzte meg. 
Dr. Bábel Balázs hangsúlyozta, hogy 
az állami támogatással elkészülő 
beruházásokkal nem csak Kalocsa, 
hanem a környék és Magyarország 
kulturális öröksége is gazdagabb lesz.
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PRIMA DÍJAS  
AZ AKASZTÓI  

NEMES GERGŐ
Tíz fiatal tudós, közöttük az akasztói 
származású Nemes Gergő tevékeny-
ségét ismerték el Junior Prima Díjjal 
magyar tudomány kategóriájában.  
A díjat olyan 33 évnél fiatalabb ku-
tatóknak, tudósoknak ítélik oda, 
akiknek tudományos munkássága el-
ismerésre méltó és követendő példát 
állít kortársaik elé. 

Interjúnk a 6. oldalon

A KIRÁLY PÉKSÉG TITKA  
A JÓ LISZT ÉS A KOVÁSZ

A  soltvadkerti Király család szakmai 
kihívásként tekint pékségük minőségi 
termékkínálatának formálására-bőví-
tésére. A családból gyakorlatilag min-
denki megtalálta a maga feladatát a 
vállalkozásban. Hisznek abban, hogy 
vásárlóiknak a legjobb jár. Külföldi 
szakmai utak, kiállítások, ipari vásá-

rok fényesítették rálátásukat a nem-
zetközi trendekre, legyen szó akár 
tradicionális székely kenyérről, olasz 
panettonéról, francia croissantról, dán 
leveles tésztáról… Ma már hat sa-
ját élelmiszerboltot is üzemeltetnek 
Akasztó, Kecel, Kiskőrös és Soltvad-
kert településeken. 10.oldal

ÁTADTÁK AZ ORSZÁG LEGKORSZERŰBB 
TŰZOLTÓLAKTANYÁJÁT KISKŐRÖSÖN

Az ország legkorszerűbb tűzoltó- 
parancsnoksága szolgálja mostantól a 
kiskőrösi hivatásos tűzoltókat, rajtuk 
keresztül a parancsnokság illetékessé-
gi területén élő mintegy 51 ezer em-
ber biztonságát. 
A nemrégiben megtartott avatóün-
nepségen Font Sándor országgyűlési 
képviselő gratulált Domonyi László  
polgármesternek és Paksi Dénes tűz-
oltóparancsnoknak ahhoz a kitartó 
munkához, hogy hosszú évek óta tartó 
erőfeszítéseik eredményeképp meg-
valósulhatott az új tűzoltólaktanya. 

2.oldal

ISMÉT DOBOGÓN  
A MOTOCROSS  

KISKŐRÖSI CSILLAGA
Szabó Zoltán, a 
Kiskőrösi Evangéli-
kus Iskola gimnázi-
uma testnevelőjének 
szinte egész napját a 
sport tölti ki. Ered-
ményes motocross 
versenyző, aki 2020-

ban a Magyarország Nyílt Nemzeti 
Hidraklíma Motocross Bajnokság 
– I. osztály élsport Open kategóriá-
ban második lett a KTM Kecskemét  
versenyzőjeként. 

11. oldal

EXTRAKÖNNYŰ  
PÓTKOCSI GYÁRTÁST  

KÉSZÍT ELŐ  
A BUDAMOBIL CARGO 

Kalocsa egyik emblematikus cége 
és egyik legnagyobb munkáltatója, a 
Budamobil Cargo Kft. 
Sziráki Szilárd a cég tulajdonos ügy-
vezetője bíztató hírekről tájékoztatott: 
a cég a kecskeméti egyetemmel közö-
sen elnyert pályázat keretében, döntő-
en kalocsai fejlesztőkkel extrakönnyű 
pótkocsik gyártását készíti élő, majd 
dobja piacra várhatóan jövőre. 

3.oldal

KORMÁNYZATI  
TÖBBLETTÁMOGATÁS  

KALOCSÁNAK 
Kalocsa két nagy projektjét sikerült 
újra mozgásba hozni: a kormány a 
forráshiány miatt elakadt iparterület 
fejlesztés megvalósításához 118,4 
millió, a Petőfi Sándor utcában épü-
lő 75 fős óvoda kivitelezéséhez 138 
millió forint többlettámogatást bizto-
sított. Erről számol be dr. Filvig Géza 
polgármester. 

5. oldal 
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Kétszázmilliós 
útkorszerűsítés 
KISKŐRÖS - Vidékfej-
lesztési pályázaton nyert 100 
millió forintból és további 
100 millió forint saját költ-
ségvetési forrásból korsze-
rűsítik Kiskőrösön a Széles 
utat. Az összesen 2166 méter 
hosszú útszakasz rekonstruk-
ciójáról szóló szerződést de-
cember 14-én írta alá Domonyi 
László polgármester és Tercsi 
Miklós, az ÉKISZ Építőipa-
ri Kft. ügyvezetője. A Széles 
út aszfaltozása március 1-jén 
kezdődik és várhatóan július 
elején fejeződik be. 

A 2166 méter hosszú útszakasz 
korszerűsítése érinti az Izsáki 
út - Széles út, a Széles út - Ma-
dách utca, valamint a Seregé-
lyesi út meghosszabbításaként 
a Rácz útig tartó szakaszt. 
„A mintegy 200 milliós projekt 
megvalósításához egy Vidék-
fejlesztési pályázati kiíráson 
nyertünk 100 millió forintos 
támogatást, a bekerülési költ-
ség másik felét önerőből fedezi 
a város, erről már a pályázat 
beadásakor döntöttek a kép-
viselő-testület tagjai” - nyilat-
kozta a polgármester.

KEZDŐDIK AZ IZSÁKI ÚTI KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE
KISKŐRÖS élenjár a bel- és külterületi kerékpárutak hos�-
s�át tekintve a megyében. Most egy újabb álma valósul meg 
a városve�etésnek, his�en Domonyi Lás�ló polgármester 
aláírta a kivitelezési szerződést az Izsáki úton a tabdi leága-
zásig kiépülő kerékpárút megvalósításáról.  
   
A közbeszerzési eljárás győzte-
se a Scorpio-Trans Szállítási és 
Szolgáltató Kft. A projekt össz-
költsége: 742 millió 700 ezer 
forint. A beruházás megvalósí-
tásához 430 millió forint állami 
és uniós forrásból biztosított, 
vissza nem térítendő támogatást 
nyert Kiskőrös önkormányzata. 
Az Izsáki út rendkívül forgal-
mas és mivel ez a külterüle-
ti rész sűrűn lakott, valamint 
számos vállalkozás telephelye 

is itt található, sokan közleked-
nek erre kerékpárral. Ezt a bal-
esetveszélyes állapotot szünteti 
majd meg a kiskőrösi Bánffy ut-
cától egészen a tabdi leágazásig 
kiépülő, összességében 4525 
méter hosszúságú kerékpárút, 
melynek tereprendezése a Kő-
röskom Nonprofit Kft. által már 
elkezdődött. 
Domonyi László polgármester 
elmondta, a kivitelezői szerző-
dés aláírását mintegy három-

éves előkészítő munka előzte 
meg. Március 1-jén átadják az 
előkészített területet a kivitelező 
cégnek, akik – mint azt Benik 
József, a kivitelező cég tulajdo-
nos-ügyvezetője kiemelte - az 
időjárás függvényében azonnal 
hozzá is kezdenek a kerékpá-
rút kiépítéséhez. Az építéshez 
szükséges alapanyagok beszer-
zése is már folyamatban van.  

Tervezik a Kecel- 
Császártöltés  

és a Kiskőrös- Kalocsa 
közötti kerékpárutakat is

A Kormány támogatásával 
idén újabb kerékpáros útvo-

nalak tervezését kezdik meg 
Bács-Kiskun megyében. Köz-
tük a Kecel-Császártöltés és a 
Kalocsa-Kiskőrös közötti utak 
mentén. Az országos és térségi 
hálózatok hiányzó szakasza-
inak kiépítése a mindennapi 
közlekedésben és turisztikai 
szempontból is kiemelten fon-
tos, hiszen a biztonságos, 
kényelmes és közvetlen kerék-
páros kapcsolatot ezen hálózati 
elemek biztosítják.
Bács-Kiskun megyében idén el-
készülnek a leginkább hiányzó 
kerékpáros útvonalak engedé-
lyes és kiviteli tervei, valamint 
az építési engedélyek is meg-
szerzésre kerülnek.              NGy

Átadták az ország legkorszerűbb 
tűzoltólaktanyáját Kiskőrösön

Impozáns, a kor színvonalához megjelenésében is igazodó új tűzoltólaktanya fogadja Kiskőrö-
sön az Akasztó irányából érkezőket. A természetvédelmi területből kivett területen, zöldmezős 
beruházásként épült komplexum leghatékonyabb használata és működtetése érdekében már 
a tervezés időszakában kikérték a helyi tűzoltók és a hasonló beruházásokban résztvevők 
véleményét. Ennek köszönhetően jelenleg az ország legkorszerűbb tűzoltó-parancsnoksága 
szolgálja a helyi hivatásos tűzoltókat, rajtuk keresztül a parancsnokság illetékességi területén 
élő mintegy 51 ezer ember biztonságát.  

Az új épület előtt december 18-
án megtartott avatóünnepségen 
Font Sándor ország gyűlési 
képviselő, Rideg László, a 
megyei közgyűlés elnöke, 
dr. Farkasinszki Lóránt, a 
katasztrófavédelem megyei 
igazgatója, Domonyi László 
polgármester és Szedmák Ta-
más alpolgármester vett részt, 
illetve mondott beszédet. 
A pandémia miatt az új tűzol-
tósági épület belső tereit nem 
lehetett bejárni, de Paksi Dénes 
tűzoltóparancsnok az épülethez 
tartozó, gyönyörűen kivitelezett 
parkolóból valamennyi fonto-
sabb belső egység elhelyezke-

déséről és funkciójáról, valamint 
az épület mellett BM és önkor-
mányzati forrásból létesített 
sportpályáról is tájékoztatást 
adott. 
Domonyi László polgármester 
beszédében rámutatott: a „Tűz-
oltólaktanyák kialakítása – Kis-
kőrös tűzoltóság” elnevezésű 
KEHOP európai uniós projekt 
919 millió 848 ezer forint visz-
sza nem térítendő támogatásából 
megépített létesítmény a leg-
szebb ajándék a városnak. Ezen 
felül 13 település 51 ezer lakójá-
nak a biztonságát erősíti. 
Font Sándor gratulált Domo-
nyi László polgármesternek és 

Paksi Dénes tűzoltóparancs-
noknak ahhoz a kitartó mun-
kához, hogy hosszú évek óta 
tartó erőfeszítéseik eredmé-
nyeképp megvalósulhatott az 
új tűzoltólaktanya. A képviselő 
köszönetét fejezte ki a katasz-
rófavédelem megyei igazgató-
jának, hogy szakmai indokaival 
mindig olyan helyre tette ezt 
a projektet, amely végül a vá-
lasztókerült legnagyobb ilyen 
jellegű fejlesztésévé válhatott. 
Mint Paksi Dénes parancsnok 
elmondta: az új létesítmény 
mintegy 1200 négyzetméter 
nagyságú tűzoltólaktanyát, 
önálló raktárépületet és egy 

sportpályát foglal magában. 
A parancsnoki épületszárnyban 
irodák, egy 24 órás szolgálatot 
ellátó hírközpont, szolgálati és 
pihenő helyiségek, valamint rak-
tározást, tárolást szolgáló helyi-
ségek, és egy ügyfélfogadó tér 
kapott helyet.  
A laktanyában összesen 39 tűz-
oltó lát el készenlétet minden 
igényt kielégítő körülmények 
között. Az ingatlanban három 
szerállást és egy járműmosó 
részleget alakítottak ki, ami a ké-
sőbbiekben a város fejlődésének 
üteméhez igazított bővítés lehe-
tőségét is hordozza. A szertárban 
a tűzoltók speciális felszerelése-
inek kezeléséhez, tárolásához, 
karbantartásához szükséges 
helyiségek is vannak. A létesít-
mény előtt akadálymentesített 
parkoló épült, az ügyfelek fo-
gadására szolgáló helyiségeket 
ugyancsak akadálymentesítet-
ték. A beruházás célja egy olyan 
épület kialakítása volt, amely 
méltó körülményeket biztosít a 
hivatásos tűzoltó-parancsnokság 
számára.
Mint elhangzott: az épület helyé-
nek kiválasztásakor fontos szem-
pont volt, hogy az itt szolgáló 
állomány a lehető legrövidebb 
idő alatt elérje a veszélyeztetett 
területeket, ezzel is segítve a 
gyors és hatékony tűzoltói be-
avatkozást. Az új laktanyából a 
mostaninál sokkal rövidebb idő 
alatt érkeznek a tűzoltók például 
Akasztóra, Csengődre és Solt-
szentimrére. A projekt a Szé-
chenyi 2020 program keretében 
valósult meg.                  Zsiga F.
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Hetvenkét éve már, hogy megjelent George Orwell 1984 
című regénye, amelyben egy olyan totalitárius rendszert írt 
le, amely az egész civilizációt leigázza. A mű egyik szállóigé-
vé vált mondata, hogy „a Nagy Testvér figyel!”. Szinte biztos, 
hogy az író is meglepődne azon, 2021-re milyen új értelmet 
nyert ez a mondat. 

Tavasszal új, nagyon okos tele-
fonra cseréltem a régit. Amikor 
kiválaszthattam a nekem tetsző 
újat, fontos szempont volt, - per-
sze viccelődve mondogattuk, 
hogy fog-e figyelni valaki ott 
a távoli Kínában, mikor és hol 
éppen mit csinálok… Aztán rá-
jöttem, hogy ez nem is olyan vic-
ces. Meglepődtem, hogy például, 
amikor a telefonomon utazási 
lehetőséget kerestem, onnantól 
kezdve kéretlenül is bombáztak 
„valakik” az utazási ajánlataik-
kal. Vagy cipőt akartam vásá-
rolni a neten, és azóta se szeri se 
száma a kéretlen cipőreklámok-
nak a képernyőmön. Nyáron egy 
étteremben voltunk a családdal – 
a telefonom megkérdezte, hogy 
tetszett az étterem. Tudta, hol va-
gyok. Kezd komolyodni a dolog, 
a Nagy Testvér tényleg figyel…?
S amint a napokban a kezembe 
került a keresztyénüldözés hely-
zetével foglalkozó nemzetközi 
szervezet, az Open Doors (nyi-
tott ajtók) éves jelentése, nos, 
akkor aztán minden mosoly le-
hervadt az arcomról. A jelentés 
egy meghatározott pontrendszer 
alapján évente készít egy rang-
sort, egy listát azokról az orszá-
gokról, ahol a keresztyénüldözés 
súlyos probléma. Ez egy ötven 
országot tartalmazó lista (ezek 
elsősorban iszlám országok), 
ahol összesen – és ez nem téve-
dés, 304 millió keresztyén ember 
él át sok esetben halálos fenyege-
tettséget csupán csak azért, mert 
hitvalló keresztyén. Erről sokat 
tudnék írni, de ezt most inkább 
amiatt idéztem ide, mert ebben a 
jelentésben áll az is, hogy Kíná-
ban jelentősen romlott az elmúlt 
évben a helyzet. Kínában ugyan-
is magas szintre fejlesztették az 
emberek digitális megfigyelését. 
Megfigyelik, lehallgatják, rejtett 
kamerákon nézik, tudják és látják 
az erre szakosodott „szervek” azt 
is, ki mikor megy templomba, ki, 
hol próbál titokban keresztyén 
összejövetelen részt venni. Meg-
figyelnek és lecsapnak. Meghur-
coltatás, sok esetben börtön a 
következmény, akár egy Biblia 
tulajdonlásáért is. Mert egy kom-
munista országban keresztyén-

nek lenni nem ajánlott. Az én 
korosztályom erre még élénken 
emlékszik, ugyebár… Mert a 
Nagy Testvér tudni akarja, mikor 
mit tesznek a polgárok.
S ami aztán az elmúlt napok-
ban-hetekben a népszerű kö-
zösségi portálokról kiderült, az 
már minden képzeletet felül-
múlt. Ugye, ezek olyan interne-
tes oldalak, ahol több milliárd 
ember él, ismerkedik, cseveg, 
butaságokat vagy okosságokat 
oszt meg naponta, óránként és 
minden percben. Neveket most 
nem sorolok, nincs ingyen rek-
lám. Szóval arctalan emberek 
ott ülnek valahol egy képernyő 
előtt és azért fizetik őket, hogy 
szűrjék, kitiltsák, töröljék azo-
kat, akik nem nekik tetsző gon-
dolatokat osztanak meg. Idáig, 
egy bizonyos határig, rendben 
is volna a dolog, ha… De most 
odáig fajult a történet, hogy 
letöröltek, letiltottak vezető 
politikusokat csak azért, mert 
az arctalan emberkéknek nem 
tetszett a mondandójuk, vagy 
mert a másik politikai oldalon 
álltak. S innentől kezdve nem 
vagyunk biztonságban – lehet, 
már eddig sem voltunk…? Vala-
hol valakik figyelnek, megszűrik 
a nekünk szánt információt, azt 
tolják nekünk, ami nekik tetsző. 
Innentől kezdve, ha nem vigyá-
zunk, belepiszkálnak az agyunk-
ba, az arctalan emberek fogják 
majd megmondani, miről mit 
gondoljunk. Hogy mi a jó és a 
helyénvaló és mi az, ami rossz. 
Innentől kezdve ők szabják meg 
az utat, merre menjünk. Így le-
szünk gondolattalan engedelmes 
birkák – alantas vagy önös érde-
keknek kiszolgáltatva. Észre sem 
vesszük, hogyan irányít minket a 
Nagy Testvér.
Szerencsénkre, egy olyan or-
szágban élünk, ahol – bár ezen 
hatások alól nem tudjuk telje-
sen kivonni magunkat, még-
is, van egy jól behatárolható, 
nemzeti-történelmi-vallási ér-
tékekre alapuló rendünk. Mert 
ami jó volt atyáinknak, őseink-
nek, arra az alapra bizton épít-
hetünk mi is. 

Lupták György

A NAGY TESTVÉR

Lupták György rovata

Extrakönnyű pótkocsi gyártását 
készíti elő a Budamobil Cargo 

KALOCSA egyik emblematikus cége és egyik legnagyobb munkáltatója, a Budamobil Cargo 
Kft. tulajdonos ügyvezetőjét az elmúlt év értékelésére kértük fel, valamint az idei évre kitűzött cé-
lokról kérdeztük. A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ipari alelnöke bíztató hírek-
ről tájékoztatott: a cég a kecskeméti egyetemmel közösen elnyert pályázat keretében, döntően 
kalocsai fejlesztőkkel extrakönnyű pótkocsik gyártását készíti élő, majd dobja piacra várhatóan 
jövőre.      

Sziráki Szilárd elmondta „A 
2020. évet mintegy 20 száza-
lékkal gyengébben teljesítettük, 
mint az előző esztendőt. Sajnos 
a koronavírus-járvány okozta 
gazdasági visszaesés, partere-
ink óvatosabb üzleti magatartá-
sa a haszongépjármű-gyártást is 
elérte. 
Az elmúlt év egyik legfőbb 
eredménynek azt tartom, hogy 
a munkavállalók számát nem 
csökkentettük, az általunk fog-

lalkoztatottak száma stabilan 
100 fő körül alakult. 
Lényeges szempont, hogy a hu-
mánerőforrást tekintve negatív 
változtatásokat a 2021. évben 
sem tervezünk, sőt, a saját ter-
mékeink fejlesztése következ-
tében inkább létszámbővítés 
várható.
Mindezt az alapozza meg, 
hogy már 2020. augusztusától 
bizakodóbban látjuk a jövőt, 
ugyanis folyamatban van egy 

a kecskeméti egyetemmel kon-
zorciumban elnyert innovációs 
pályázatunk, saját termék fej-
lesztésére.
Ennek keretében Kalocsán egy 
1000 négyzetméter alapterületű, 
korszerű csarnok is megépülhet. 
A pályázat lényege, hogy egy 
olyan extrakönnyű pótkocsit kell 
megterveznünk és gyártanunk, 
hogy a jelenlegi önsúlyt 20-25 
százalékkal csökkentsük.
Ezt nagy szilárdságú acélok, 

alumínium habok és kompozit 
keverékek felhasználásával ér-
jük el.
A fejlesztésben javarészt kalo-
csai szakemberek vesznek részt, 
de a kecskeméti egyetem anyag 
tanszéke is közreműködik a 
megvalósításban. 
A Budamobil Cargonak egy an-
gol és egy osztrák tulajdonban 
lévő cég a legnagyobb megren-
delője, és ezen partnereink igé-
nyéhez igazodva már 2020-ban 
önerőből, illetve a dunaszentbe-
nedeki székhelyű Quali - Trans 
Kft-vel közösen fejlesztettünk ki 
egy kamionszállító szerelvényt, 
ami 1,7 tonnával könnyebb a 
meglévőkhöz képest.”
A jövő tervezéséhez az is hoz-
zá tartozik, hogy reményeink 
szerint csatlakozunk a Paks II. 
kerítésen kívüli beruházásaihoz, 
valamint acélszerkezetek gyártó-
jaként a Kalocsa-Paks Duna-híd 
építésében is részt vehetünk.
Ezekhez a komoly munkákhoz 
már jelenleg is megfelelő re-
ferenciákkal rendelkezünk, de 
vannak még olyan minősítések, 
amelyeknek a megszerzése fo-
lyamatban van.
Köszönhetően tehát a Paks II. 
és a Kalocsa-Paks Duna-híd 
nagyberuházásnak, kilátásaink a 
jövőre nézve nem csak nekünk, 
hanem a környékbeli vállalko-
zóknak is kecsegtetőek – mond-
ta Sziráki Szilárd, a Budamobil 
Cargo tulajdonos ügyvezetője. 

Zs.F. fotó:bkmkik.hu

A kecskeméti egyetemmel közös projekről Sziráki Szilárd tájékoztatott.

Bátyán átadták az idősek otthonát 
Fejlesztések átadásával zárta a munkaévet Font Sándor or-
szággyűlési képviselő, aki Bátyán a megyei önkormányzat TOP 
pályázata, és a Magyar Falu Program keretében megvalósult 
beruhá�ásokat tekintette meg.      

- Nincs a körzetemben olyan 
település, amely a Településfej-
lesztési Operatív Programban, il-
letve a Magyar Falu Programban 
ne tudott volna épülni, szépülni 
az elmúlt években. Így van ez 
Bátya esetében is – fejtette ki 
Font Sándor. Ezúttal az 57 mil-
lió forintos támogatással megú-
jult idősek nappali ellátását, és 
a házi segítségnyújtást biztosító 

épületet adjuk használatba, amit 
a lakosság a járványügyi szigo-
rítások után tud majd birtokba 
venni. 
A Kálvária és Diófa utcák új bur-
kolatára pedig közel 28,5 millió 
forintot nyert az önkormányzat. 
Gratulálok Bátya község la-
kóinak és Fekete Csaba pol-
gármester úrnak az újabb 
fejlesztésekhez, és jó egészséget 

kívánok a jövőbeni elképzelések 
megvalósításához! Amennyiben 
segítség kell, számíthatnak rám 
ezután is – biztosította támogatá-
sáról a helyieket a képviselő.

Amint az épületet az érintettek a 
koronavírus-járvány elmúltával 
birtokba veszik, a fejlesztésről 
és annak gyakorlati hasznosulá-
sáról részletesen is beszámolunk.
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Digitális Alkotóműhely segíti 
Kiskőrösön a szakképzést

A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum 549,99 millió forint  
uniós támogatás segítségével valósította meg „A Kiskun-
halasi Szakképzési Centrum fejlesztése a végzettség nél-
küli iskolaelhagyás csökkentéséért” című projektet. Az 
oktatást 36 hónapon keresztül, 2018. január 15. és 2021. 
január 15. között Kiskunhalason, Kiskőrösön és Kiskunfé-
legyházán öt iskolában végezték. 
A projekt 100 százalékos vissza nem térítendő támoga-
tás mellett a Széchenyi 2020 program keretében valósult 
meg. Célja az iskolai lemorzsolódás és a korai iskolaelha-
gyás csökkentése.  

A tevékenységek között az 
iskolák tanulói, pedagógusai, 

kiemelten a lemorzsolódással 
veszélyeztetett, vagy roma 

származású tanulók számára 
különféle aktivitásokat dol-
goztak ki. 
A projekt megvalósítása so-
rán különösen nagy hangsúlyt 
fektettek a 9. Osztályosok 
kompetenciafejlesztésére, fel-
zárkóztatására.
Az intézményekbe infor-
matikai és szabadidős tevé-
kenységek végzését segítő 
eszközöket szereztek be, mely 
nagymértékben javította az 
iskolák infrastrukturális ellá-
tottságát. 
A pedagógusok a pályá-
zat céljaihoz illeszkedő to-
vábbképzéseken vettek részt 
– többek között módszer-
tani, konfliktuskezelési, ta-
nulás-motivációs, mentori, 
mérési-értékelési, élménype-
dagógiai, vezetői témákban. 
Kiskőrösön kialakítottak egy 
digitális közösségi alkotómű-
helyt, ahol szakkörök és egyéb 
foglalkozások keretében te-
hetséggondozás, tehetségfej-
lesztés és pályaorientációs 
tevékenység indulhatott meg. 
Kialakították a tanulói élet-
pálya építést, melyhez kap-

csolódva pályaválasztási 
tanácsadási rendszert, pálya-
orientációs foglalkozásokat 
és pályaszocializációs progra-
mokat valósítottak meg. 
Beindították a szociális segí-
tő szolgáltatásokat is. A roma 
származású tanulókat roma 
mentori tevékenységgel, a 
roma lányokat egészségfej-
lesztő programokkal támogat-
ták. A roma tanulók számára 
jogosítvány megszerzését biz-
tosították.
A szabadidős tevékenysé-
geken belül kirándulásokat, 
szakköröket, játékos kom-
petenciafejlesztő programo-
kat szerveztek – hangzott el 
a Kiskunhalasi Szakképzési 
Centrum január 8-i online ese-
ményén, melynek keretében a 
kiskőrösi digitális alkotómű-
helyt mutatták be. 
A projekt összességében hoz-
zájárult, hogy a Kiskunhalasi 
Szakképzési Centrum fejlesz-
tésével az iskolákban tartós 
eredményeket tudjanak elérni 
az iskolai lemorzsolódás elle-
ni küzdelemben. 

Zsiga F.

Ajándékosztás Császártöltésen
Császártöltésen, Takácsné Stalter Ju-
dit polgármester asszony hagyományt 
teremtett azzal, hogy minden év decem-
berében végiglátogatja a faluban élő 80 
év feletti időseket és házról házra jár-
va, személyesen adja át az önkormány-
zat ajándékait. A kialakult járványügyi  
helyzet miatt, sajnos erre most nem volt 
lehetőség. A csomagokat az önkormány-
zat dolgozói vitték el az időseknek és a 
személyes találkozást kerülve, a kapukra 
akasztották azokat. 
Az idősek mellett a gyerekekre is gon-
dolnak, minden évben csomagot kapnak 
ők is. Eddig az iskolások ünnepi műsora, 

a „Mindenki Karácsonya” után, egy közös uzson-
na keretein belül történt a csomagok kiosztása, 
azonban most ez is másképp történt.  A gyerekek 
december 17-én kapták meg az ajándékokat az is-
kolában és az óvodában.
Császártöltés Község Önkormányzatának támo-
gatásával és a helyi vállalkozók felajánlásainak 
köszönhetően közel 600 csomagot tudtunk ösz-
szeállítani és a 80 éven felüliek két csomagot is 
kaptak.
Császártöltés Község Önkormányzata mellett, kö-
szönjük valamennyi támogatónak, vállalkozóknak, 
hogy a Karácsonyt ezáltal is szebbé tudtuk tenni!

Rácz Hajnalka Mária
művelődésszervező

Mindenki volt gyerek
Mindenki volt gyerek címmel je-
lent meg a bajai születésű Fran-
csovics Judit verseiből készült 
CD és egy új kötet, mely most 
gyermekverseket tartalmaz.
Francsovics Judit írásai leggyak-
rabban a gyermekhétköznapok-
ba visznek – mindezt humoros 
formában, esetenként egy kis 
öniróniával fűszerezve. De az 
ünnepek, a természet vagy az ál-
latvilág is helyet kap verseiben, 
meséiben. Judit neve egyébként 
ismerősen csenghet az olvasó-
nak, hiszen néhány éve a Kalo-
csai Kortárs Művészeti Klubban 

találkozhattunk vele először, 
valamint - egy rendhagyó iro-
dalmi óra keretében - a Kalocsai 
Tomori Pál Városi Könyvtárban 
is megmutatta verseit a közön-
ségnek. A Mindenki volt gyerek 
inkább a piciknek szól, de négy-
éves kortól bárkinek ajánlott. 
Költeményei megzenésítésének 
ötletével pedig két éve kereste 
meg a BM gyerekzenekart. En-
nek a közös munkának az ered-
ménye a "Mindenki volt gyerek" 
című album, ahol a hallgatók 
Judit 12 versét dalszövegként 
ismerhetik meg.
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SÜLI JÁNOS, PAKS II. PROJEKTÉRT FELELŐS MINISZTER:

Süli János, a Paks II. projektért felelős miniszter szerint kihívásokkal teli, mozgalmas évnek 
ígérkezik 2021. Speciális körülmények között kell végezni az atomerőmű létesítésével kap-
csolatos feladatokat csakúgy, mint a térségfejlesztéssel kapcsolatos teendőket. – Fel kell 
tűrnünk az ing ujját, de minden nehézség ellenére a legtöbbet fogjuk kihozni ebből az évből 
– fogalmazott a Paks II. projektért felelős miniszter.     

Süli János:  
Fontos cél a térség  

gazdaságának fellendítése

– Minden okunk megvan arra, 
hogy elégedettek legyünk, hi-
szen a járvány ellenére jó ütem-
ben halad a Paks II. projekt. Az 
elmúlt egy évben számos fon-
tos lépés történt a két új blokk 
előkészítésében és a kerítésen 
kívüli feladatok, azaz a térség-
fejlesztés terén is – összegezte 
a két új blokk létesítéséért fe-
lelős miniszter. Süli János azt 
mondta, decemberben egyez-
tettek Alekszej Lihacsovval, a 
Roszatom vezérigazgatójával, 
s egyetértettek abban, hogy a 
munka ütemterv szerint halad. 
A létesítési engedély iránti ké-
relem benyújtása, a Magyar 
Energetikai és Közmű-sza-
bályozási Hivatal villamos 
létesítési engedélyének meg-
szerzése mellett megkezdődtek 
az Erőmű-beruházási Központ 
kivitelezési munkálatai és a 
felvonulási terület számos épít-
ménye megkapta az Országos 

Atomenergia Hivatal építési 
engedélyét. Az új év is enge-
délyek megszerzésével indult, 
két további épület kivitelezé-
séhez biztosított zöld lámpát az 
OAH. 
Süli János szavai szerint 2021-
ben az egészségmegőrzést 
fókuszba helyezve, a járvány-
helyzet miatti korlátozások kö-
zepette kell folytatni a munkát, 
amelynek fontos momentuma 
lesz a terület-előkészítési mun-
kálatok indulása. – Nyolcmillió 
köbméter földet kell kitermelni 
a munkagödörből, 2570 mé-
ter résfalat megépíteni, majd 
a szükséges részeken betonnal 
megerősíteni a talajt. 
Arra is kitért, hogy a beruházás 
megvalósításához közvetlenül 
szükséges infrastruktúra és 
szolgáltatások fejlesztése terén 
jelentős lépések történtek. Ezek 
abból a szempontból is fonto-
sak, hogy a térséget bevonják 
a beruházás megvalósításába 
élénkítve a régió gazdaságát. 
– Lakhatás, közműfejlesztés, 
munkaerőképzés, élelmezés, 

közlekedés és szállítás – ezek a 
legkézenfekvőbb területek, de 
a turizmus, a közbiztonság, a 
közoktatás, az egészségügy és 
a hulladékkezelés is a feladata-
ink közé tartozik, nem beszélve 
a vállalkozásfejlesztésről – 
részletezte a miniszter. 
A konkrét eredményekről szól-
va elmondta, hogy a Mezőfal-
va–Paks vasútvonal szükséges 
fejlesztése mellett a környékbe-
li utak felújítása is folyamatos. 
Elkészült a Paks–Németkér, 
a Györköny–Pusztahencse út, 
folyik a nagydorogi út felújítá-
sa, két információs iroda nyílt a 
vállalkozók és a Paksra érkezők 
tájékoztatása érdekében, elké-
szült Pakson a Liget-lakópark. 
– A projektbe bekapcsolódó 
cégek igényeinek kiszolgálá-
sára épül egy irodaház a 6-os 
főút mellett Paks közelében. 
Itt egy műszaki szálloda is 
lesz az egy-két napos egyezte-
tésre ide érkező vendégeknek.  
A kivitelezés év elején kezdő-
dik – hozott példákat az aktuá-
lis feladatokról Süli János.

a legtöbbet fogjuk kihozni ebből az évből!

Süli János: Fontos cél a térség gazdaságának fellendítése

Az elmúlt év végén Kalocsa két nagy projektjét sikerült moz-
gásba hozni: a kormány az eredetileg 800 millió forintból meg-
valósuló, de forráshiány miatt elakadt iparterület fejlesztése 
beruházás megvalósításához 118,4 millió, a Petőfi Sándor 
utcában épülő 75 fős óvoda kivitelezéséhez 138 millió forint 
többlettámogatást biztosított. Ezzel a több mint három évre 
visszanyúló, még az előző önkormányzat által indított, de for-
ráshiány miatt megrekedt beruházások célegyenesbe fordul-
tak, a két projekt befejezése év végére várható. Ezen kívül idén 
elkezdődik a Paks II. és a Kalocsa – Paks Duna-híd megépíté-
se, ami további kihívásokat tartogat a város s�ámára. Dr. Filvig 
Géza polgármester azt reméli, hogy 2021-ben már a pandémi-
ás helyzet is az elmúlt évinél intenzívebb önkormányzati mun-
kát tesz lehetővé.

– A Pakshoz és Kalocsához kö-
tődő két nagy projektre elő kell 
készülnünk. Ennek érdekében 
megalapítottuk a százszázalé-
kos önkormányzati tulajdonban 
lévő Kalocsai Innovációs Köz-
pont Nonprofit Kft-t, amelynek 
feladata ennek a felkészülésnek 
a koordinálása. Kiemelt terület 
a két beruházással összefüggő 
szolgáltatások fejlesztése, illetve 
a különböző kulturális, turiszti-
kai programok biztosítása. Így 
például a mintegy 3500-4000 fő 
elszállásolásának és kiszolgálá-
sának megoldása a városban. Ez 
óriási feladat, amit szeretnénk 
minél hatékonyabban teljesíteni 
– hangsúlyozta Filvig Géza, hoz-
zátéve: bár a veszélyhelyzet miatt 
polgármesteri határozattal történt 
a cégalapítás, de természetesen 
előzetesen konzultált erről a kép-
viselőtestület tagjaival, és min-

denki támogatóan nyilatkozott.
– A Paks-Kalocsa híd megépí-
tésével és a Paks2 beruházással 
alapjaiban változik meg a térség 
gazdasági élete, az itt élők lehe-
tőségei. Mi pedig minden tőlünk 
telhetőt megteszünk annak érde-
kében, hogy a pozitív hatásokat a 
lehető legnagyobb mértékben ki-
aknázzuk, azokat a város és a ka-
locsaiak javára fordítsuk. A cég 
az alapítását követően 106 millió 
forint kormányzati támogatást 
kapott egyedi elbírálás alapján, 
ebből az összegből kezdte meg 
a munkát. Egyebek mellett Ka-
locsa közterület-zöldítési, fásítási 
programja, a különféle szabadtéri 
okos megoldások, fesztivál- és 
rendezvényszervezés szerepel a 
feladatok között. Egy kilencsze-
mélyes kisbuszt is vásárol a cég, 
ami az egyes kalocsai közössé-
gek utazásait segíti a jövőben.  

Az Innovációs Központ igazgató-
ja Zsikó Zoltán, aki Szekszárd-
ról érkezett hozzánk – számolt be 
Filvig Géza.
• Pontosan milyen iparterület- 
és óvodafejlesztés valósul meg 
az elnyert összegből?
– Ez a történet 2017-ig nyúlik 
vissza, amikor Kalocsa iparterü-
let fejlesztésre a megyei Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program 
(TOP) keretében pályázott, és 
nyert 800 millió forint támo-

gatást. A közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően azonban 
azzal kellett szembesülni, hogy 
a projekt forráshiányos, ezért 
a megvalósítás megrekedt. Két 
lehetősége volt az önkormány-
zatnak: visszaadja a pályázatot, 
vagy többletforrást szerez. Ez 
utóbbi volt a rögösebb út, mégis 
ezt választottuk, és Font Sán-
dor országgyűlési képviselő 
támogatásával sikerrel jártunk.  
A december 21-i Magyar Köz-

lönyben megjelent, hogy 118,4 
millió forint kormányzati támo-
gatást nyert erre a célra a kalo-
csai önkormányzat. Ebből az 
összegből a honvédségtől átvett 
öt és fél hektáros terület hasz-
nosítása történik meg. Itt a Va-
gyonhasznosító Kft-t is el tudjuk 
helyezni. Az önkormányzat cége 
a jelenlegi helyéről költözik ide, 
és zöldmezős beruházásként egy 
irodaház is épül számára. A fej-
lesztés során a meglévő honvéd-
ségi hangárokból különböző ipari 
csarnokokat alakítunk ki, ahová 
kezdő és már működő vállalko-
zásokat egyaránt várunk. Az ott 
megvalósuló inkubátorház a ka-
locsai gazdasági élet fellendíté-
sének egyik fontos eszköze lehet. 
Az iparterület fejlesztés meg-
valósításához a munkaterületet 
átadtuk, a vállalkozó megkezdte 
a munkát, a tervek szerint 2021. 
december 21-ig megvalósul a tel-
jes beruházás.
Ezzel párhuzamosan folyik a Pe-
tőfi Sándor utcában épülő új, 75 
férőhelyes óvoda építése. Ezt a 
projektet is forráshiány nehezí-
tette, emiatt akadt el, azonban a 
138 millió forintos kormányzati 
többlettámogatásnak köszönhe-
tően immár ezen a helyszínen is 
zavartalanul folyik az építkezés, 
amely várhatóan év végére, jövő 
év elejére befejeződik. 
• Milyen esztendőre számít költ-
ségvetési szempontból?

– Most formáljuk-alakítjuk a 
keretszámokat, ugyanis vannak 
még szürke foltok a tervezés-
ben. Igyekszünk felmérni az 
adóbevételek átcsoportosításá-
nak hatásait, de pontos számo-
kat még nem tudok mondani. 
A költségvetés tervezése folya-
matban van, február 15-éig kell 
elfogadni. Az viszont bizonyos, 
az egyéves működés áttekinté-
sével, értékelésével most válik 
számomra láthatóvá, milyen 
tendenciák érvényesültek az ön-
kormányzati rendszerben. Mivel 
nem politikai, hanem szakmai 
alapon kívántam felülvizsgálni 
az önkormányzat működtetését, 
az elmúlt egy évben mindenki 
lehetőséget kapott a bizonyítás-
ra. Most az eltelt időszak ered-
ményei nyomán hozhatom meg 
azokat a döntéseket, amelyek 
az úgynevezett finomhangolást 
lehetővé teszik a város további 
fejlődése és minél hatékonyabb 
működése érdekében. Ennek 
tükrében átalakítások várhatók. 
A tervezési időszakban renge-
teg műhelymunkát végeztünk el, 
ami a jövő pályázatait is megala-
pozza. Arra törekszünk, hogy a 
megtervezett projektekhez meg-
felelő forrást találjunk. Azt már 
bizonyosan kijelenthetem, hogy 
a turizmus fejlesztése a korábbi-
aknál sokkal erőteljesebb figyel-
met kap a jövőben. 

Tóth Tímea

Kormányzati többlettámogatásból folytatódhat  
Kalocsa két nagyberuházása

Kalocsa polgármestere, valamint az önkormányzat illetékesei  
társaságában Font Sándor országgyűlési képviselő január 

5-én a helyszínen is megtekintette a Foktői úti laktanya  
területén, illetve az Ifjúsági Ház telkén megvalósuló  

óvodafejlesztési projektek állapotát.



Dr. Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érsekének a Pest Megyei Önkormány-
zat Közgyűlése „Pest megye díszpolgára” címet adományozott. A kitüntetést érsek atya decem-
berben vette át. Az elhangzott méltatás szerint Dr. Bábel Balázs az oktatás, kultúra, a keresztény 
értékek gyarapítása terén elért kimagasló eredményért és társadalmi szerepvállalásáért kapta a 
magas elismerést. Érsek atyának gratulálunk a kitüntetéshez, és az alkalomból a Dabas díszpol-
gára cím átvételekor elhangzott életrajzát ismertetjük.      

Bábel Balázs érsek atya Pest me-
gye szülötte és egészen püspökké 
szenteléséig gyakorlatilag végig 
itt is szolgált: tanította, nevelte 
a következő papnemzedékeket. 
Édesapjához hasonlóan ő is meg-
kapta Dabas város díszpolgára 
címet.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegy-
házmegye érseke a Pest megyei 
Gyón községben született. Szülő-
helye ma már Dabas része. Papi 
pályája Vácott indult, ahol a Bor-
romei Szent Károlyról nevezett 
Hittudományi Főiskola és Szemi-
nárium növendéke volt. Szintén 

itt, a városban szentelték pappá, 
néhány évtizeddel később pedig ő 
lett a rektora egykori szemináriu-
mának. Közben a megyében több 
helyen: Valkón, Tápiószecsőn és 
Tóalmáson is szolgált. 1990-92 
között a budapesti Központi Sze-
minárium prefektusa lett, majd öt 
éven át a Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetem Hittudományi Karán 
tanított. 1999-től püspök, illetve 
ugyanezen évtől a Kalocsa-Kecs-
keméti Főegyházmegye érseke. 
Jelmondata: Az Isten országáért.
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Magyar tudomány kategóriában lett Prima Díjas 
AZ AKASZTÓI  
NEMES GERGŐ

Tíz fiatal tudós, közöttük az akasztói származású Nemes Gergő tevékenységét ismerték el Junior 
Prima Díjjal a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) által támogatott magyar tudomány kategóriájá-
ban. A díjat olyan 33 évnél fiatalabb kutatóknak, tudósoknak ítélik oda, akiknek tudományos 
munkássága elismerésre méltó és követendő példát állít kortársaik elé. A díjazottak személyére 
elismert tudósok, professzorok, intézményvezetők tettek javaslatot, a díjak odaítélését pedig egy 
szakmai bizottság végezte, amely a jelöltek hazai és nemzetközi eredményeit, publikációit, va-
lamint kutatásaik újszerűségét is figyelembe vette a döntésnél. A 32 éves Nemes Gergőt – aki 
Magyarországon egyetlenként kutat az aszimptotikus analízis témakörében – Stipsicz András, a 
Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet igazgatója és Tóth Árpád, az ELTE Analízis Tanszékének 
egyetemi docense javasolta a díjra.     

Becsületemre legyen mondva: 
én próbáltam felkészülni interjú-
alanyom kutatási területéből, de 
gyorsan feladtam. Ő sem erőltet-
te ezt a vonalat a beszélgetésben, 
nyilván pontosan tudja, hogy nem 
ezzel a témával fog könnyű nép-
szerűségre szert tenni egy átlagos 
társaságban. És láthatóan nem is 
akar. Ugyanis ennél sokkal szé-
lesebb látókörű és izgalmasabb 
társalgási partner. Megegyezünk 
abban, hogy az aszimptotikus 
analízis gyakorlati jelentősége 
több területen megmutatkozik, 
így például a fizika, az asztrofi-
zika, a mérnöki és a természettu-
dományok terén. Én ezzel meg is 
elégedtem. Tekintettel arra, hogy 
a témánál sokkal jobban érdekelt 
ez a nyugodt beszédű, szimpa-
tikus fiatalember, aki – szavai 
szerint – meglátta a szeretett 
tudományágban a szépséget és 
az eleganciát. Szabadidejében 
persze ő is épp olyan, mint bárki 
más: érdekli a sütés-főzés, szí-
vesen kirándul, utazik, úszik, és 
közben japánul tanul, történelmi, 
közéleti és pszichológiai témájú 
cikkeket olvas. 
• Milyen út vezetett a matemati-
káig?
– Akasztón nőttem fel szüleim-
mel és ikertestvéremmel. Édes-
apám őstermelő, édesanyám 
bérszámfejtőként dolgozik, a 
testvérem geoinformatikus lett. A 
helyi általános iskola után a kis-
kőrösi Petőfi Sándor Gimnázium 
hatosztályos képzését végeztem 
el. A matematikai érdeklődésem 

9-dik osztályos koromban ébredt 
fel bennem. Bár korábban sem 
volt gondom a matematikával, 
mélyebben nem foglalkoztam 
vele. Ekkoriban fedeztem fel 
olyan témába vágó könyveket, 
amelyek felkeltették az érdeklő-
désemet oly mértékben, hogy el-
döntöttem: matematikus leszek! 
Mi több, a kutatási területet is 
kiválasztottam, ami általában 
csak az egyetemen, témavezető 
segítségével szokott megtörténni. 
Érettségi után felvételt nyertem 
az ELTE-re, ahol az alap- és a 
mesterképzést is elvégeztem ma-
tematikus szakon és már az alap-
képzésen elkezdtem komolyan a 
kutatómunkát. 
Gergő pályaválasztását hamar 
visszaigazolta az élet. Már az 
egyetemi évek alatt számos 
publikációt írt, köztársasági ösz-
töndíjat nyert el, megkapta az 
Országos Tudományos Diákköri 
Tanács legmagasabb kitünteté-
sét, a Pro Scientia Aranyérmet, 
és a Természettudományi Kar 
Kiváló Hallgatója elismerést. Az 
egyetem után a CEU matemati-
kus doktori képzésén végzett, és 
summa cum laude szerzett dokto-
ri fokozatot Tóth Árpád témave-
zető mellett.
• Mi vonzza leginkább ezen a 
szakterületen?
– A matematika végtelen, a ku-
tatása soha nem fog befejeződni, 
mert ahogy az egyes problémák 
újabb fogalmak bevezetését 
igénylik, majd azokból újabb 
problémák és megvizsgálandó te-

rületek jelentkeznek, úgy folya-
matosan növekszik a vizsgálandó 
kérdések köre. Azt nem tudom, 
hogy hol van ennek a kicsúcso-
sodása, de azt igen, hogy a mate-
matikusokat a megismerés vágya 
mindig tovább hajtja. Ennek 
kapcsán pedig felmerül a kérdés: 
vajon felfedezzük, vagy feltalál-
juk a matematikát? Itt a befek-
tetett energia és pénz általában 
hosszú távon térül meg, sokszor 
évtizedekbe, vagy évszázadok-
ba telik mire egy eredménynek 
alkalmazása vagy hatása lesz. 
Viszont akkor hatalmas átalakító 
erővel bír. Elég csak a járvány-
modellezésre, az online pénzügyi 
tranzakciókra vagy az önvezető 
járművekre gondolni. Sokkal 
több technológiai vívmány alapul 
matematikán, mint gondolnánk. 
De véleményem szerint az ok-
tatásban sem kapja meg a méltó 
helyét. Sajnos az iskolapadban 
ülő diákok csak ritkán tapasztal-
ják meg a matematika szépségét, 
kevés pozitív élményt szereznek 
a matematikai problémák feltárá-
sában. Pedig páratlan, amit adni 
tud, a logikus és a struktúrában 
való gondolkodást is beleértve.
• Milyen lehetőségek nyílnak 
meg egy ígéretes fiatal magyar 
matematikus előtt?
– Számos nemzetközi konferen-
cián volt már lehetőségem előa-
dást tartani, például Oxfordban, 
Kiotóban, Hong Kong-ban vagy 
az egyesült államokbeli Gaithers-
burgben. Idén Kanadába és Ar-
gentínába mentem volna, de ezek 

az utak a járvány miatt sajnos 
meghiúsultak. A doktori fokozat 
megszerzését követően az első 
állásomat Skóciában kaptam, 
az Edinburgh-i Egyetemen vol-
tam posztdoktori kutató három 
évig. Utána Japán következett, 
ahol három hónapot tölthettem 
el az oszakai Kindai Egyetem, 
ugyancsak ösztöndíjjal. Jelen-
leg Budapesten, a Rényi Alfréd 
Matematikai Kutatóintézetben 
dolgozom prémium posztdokto-
ri kutatói ösztöndíjasként, ez év 
októberében pedig visszamegyek 
Japánba. Ezúttal Tokióban töltök 
el két évet, egy ösztöndíj jóvol-
tából.  
• Mi fogta meg Japánban?
– Egyrészt nagyon megtetszett 
az ország, és úgy vélem, hogy 
szakmailag is hasznos számomra 
az ott töltött idő. Megfogott az 
ország természetrajza, történelmi 
értékei, az emberek mentalitása, 
a jelenlévő tisztesség és egymás 
iránti tisztelet. A kollégáimban is 
barátságos, remek embereket is-
mertem meg, és a japán ételekért 
is rajongok.
• Mit jelent Akasztó az Ön szá-
mára?
– Az otthonomat. Elég sok he-
lyen éltem már, de még mindig ez 
a kicsi alföldi település számom-
ra a biztos pont.
• Nem tűnik matematikus típus-
nak…
– A matematikusokról szóló 
sztereotípiák nem feltétlenül áll-
ják meg a helyüket, sokféle ma-
tematikus van. Ami engem illet, 
introvertált ember vagyok, precíz 
és rendezett. A szüleim rendre 
neveltek, és arra, hogy amit el-
kezdtünk, azt mindig fejezzük 
is be, továbbá, hogy tanulni, a 
dolgokat a lehető legmagasabb 
szinten végezni nagyon fontos. 
Mindemellett a becsületességet 
emelném még ki az egyik legfon-
tosabb rám jellemző erényként. 

Tóth Tímea

A fiatal matematikus doktor jelenleg japánul tanul,  
szabadidejében történelmi, közéleti és pszichológiai témájú  

cikkeket olvas.

Bábel Balázs érsek  
Pest megye díszpolgára lett

Az érsek az oktatás,  
kultúra, a keres�tény érté-
kek gyarapításáért és tár-
sadalmi szerepvállalásáért 
kapta a magas elismerést.

KALOCSA -  Szűcs Imre ezredes, a Magyar 
Honvédség Katonai Igazgatási és Központi 
Nyilvántartó Parancsnokság parancsnoka a 
közelmúltban köszönetét és elismerését fejez-
te ki Dr. Lakatos Andornak, a Kalocsai Főegy-
házmegyei Levéltár vezetőjének.      

Az elismerés annak szól, hogy az 1. Katonai Igaz-
gatási és Érdekvédelmi Iroda munkatársa, Dr. 
Karácsonyiné Simó Csilla történész főhadnagy 
asszony kutatómunkája során felhasználhatta a 
Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár anyakönyveit 
és az egyes gyülekezetek történeteit leíró doku-
mentumokat. 
Továbbá Dr. Lakatos Andor levéltárvezető a Ka-
locsai Főegyházmegyei Levéltár elektronikus archí-
vumát térítésmentesen a megyei hadisír gondozásért 
felelős katonai szervezet rendelkezésére bocsátotta.
„A hadisír gondozás, valamint a honvédség és a 
társadalom kapcsolatának erősítése érdekében ki-
fejtett munkájáért" – áll a plaketten. 
Az elismerés valójában a Kalocsai Főegyházme-
gyei Levéltár e-kutatás szolgáltatását illeti, és an-
nak a szakmai együttműködésnek az eredménye, 
melyben partnerünk, Dr. Karácsonyiné Simkó 
Csilla t. főhadnagy, a MH Katonai Igazgatási és 
Központi Nyilvántartó Parancsnokság Bács-Kis-
kun megyei hadisír részlegvezetője – mondta Dr. 
Lakatos Andor.                                                 Zsiga

Honvédségi elismerés  
Dr. Lakatos Andornak 

A Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár  
vezetője a hadisír gondozás,  

valamint a honvédség és a társadalom  
kapcsolatának erősítése érdekében  

kifejtett munkájáért kapta az oklevelet. 



Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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A TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS  
SZÉP PÉLDÁJA

8. Régió Napló  •  2021.  január

JETA FEJLESZTÉSEK www.regionaplo.hu

Az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. lassan négy évtizede van 
jelen működő létesítményként 
a Paks-Kalocsa-Szekszárd 
centrumok által meghatározott 
területen, mint a térség legna-
gyobb beruházója, gazdasági 
vállalkozása és munkáltatója. 
Ezért felelősséget érez környe-
zetéért, annak állapotáért, az 
ott élők életminőségéért, a tér-
ség fejlődéséért, jövőjéért.
Az erőmű több évtizede folytat 
egyre szélesebb körű környe-
zeti támogató tevékenységet. 

Ez kiterjed az önkormányzati, 
a térségfejlesztési területre 
csakúgy, mint a különböző 
információs, vagy többcélú 
önkormányzati társulások 
munkájának segítésére, to-
vábbá egészségügyi, oktatási, 
kulturális, egyházi és sporttá-
mogatásokra, a civil szerveze-
tek megsegítésére.
Az erőmű közhasznú alapít-
ványával egy koncentráltabb, 
még jobban átlátható, kézben 
tartható támogatási rendszert 
indított el. A Jövőnk Energiája 

Térségfejlesztési Alapítvány 
2011-ben jött létre, célja az 
atomerőmű körüli kedvez-
ményezett területeken a fel-
zárkóztatás, az életminőség 
emelésének segítése, továbbá 
a munkahelyteremtés. Az érin-
tettségi kört a Paksi, a Kalo-
csai, a Tolnai járás egészét, 
valamint a Szekszárdi járás 
egy részét magában foglaló 
47 település alkotja. Az Ala-
pítvány már tíz éve dolgozik 
a térségben, jogszerűen, átlát-
ható módon, a nyilvánosság 

teljes körű biztosításával és 
közmegelégedéssel. 
A Jövőnk Energiája Térség-
fejlesztési Alapítvány (JETA) 
idén összességében 485 mil-
lió forintot tud majd szétosz-
tani a települések között. Az 
önkormányzatok 2021. január 
29-ig állíthatják össze, majd 
nyújthatják be kérelmeiket, és 
a sikeres pályázatokat 2022. 
szeptember 30-ig kell meg-
valósítaniuk. Az alábbiakban 
sikeres projektekről számo-
lunk be.

MISKÉN BEFEJEZŐDÖTT A KÖZÖSSÉGI HÁZ FELÚJÍTÁSA
Miskén befejeződött a Közösségi Ház felújítása, a beruhá-
záshoz szükséges forrást a Jövőnk Energiája Térségfej-
lesztési Alapítvány biztosította.       

Dr. Serfőző Csaba arról szá-
molt be: a község az alapítvány 
2018. évi pályázatán, 2020. jú-
nius végi befejezési határidő-
vel nyert 48 millió forintot a 
Közösségi Ház belső megújí-
tására. A polgármester emlé-
keztetett, hogy a komplexum 
külső felújítása ugyancsak 
JETA forrásból már 2015-ben 
megtörtént. 
A közösségi élet színterének 
megújítása a belső terek ki-
alakítását, a válaszfalak el-

helyezését, a régi elektromos 
hálózat visszabontását, az új 
kiépítését, az álmennyezet 
cseréjét, a vizesblokkokban és 
a teakonyhában a vízvezeték, 
szennyvízvezeték kiépítését 
foglalta magában – mondta dr. 
Serfőző Csaba. 
A polgármester fontosnak 
tartotta hangsúlyozni: a ház 
nagyterme a színpaddal együtt 
teljesen megújult, és szín-
padtechnikát is felszereltek.  
A nagyterem hidegburkolattal, 

a mellette lévő 14 fős tárgyaló 
melegburkolattal lett ellátva, 
de ruhatár is szolgálja a látoga-
tók kényelmét.
A rendezvények színvonalas 
lebonyolítása érdekében a Kö-
zösségi Ház hátsó részében 
tea, illetve tálalókonyha és két 
irodahelyiség került kialakítás-
ra. A teljes beruházás határidő-
re befejeződött, ám az épületet 
a nagyközönség a koronaví-
rus-járvány miatt egyelőre nem 
tudja birtokba venni – mondta 
a polgármester.
A településvezető annak is han-
got adott: ugyancsak JETA for-
rásból szereztek be egy Deutcz 

Fhar típusú, 100 lóerős, 19,04 
millió forint értékű erőgépet, 
4,5 méteres rézsűkaszával 
együtt. A traktorral és tartozé-
kaival a belterületi vízelvezető 
árkokat tudják karbantartani. 
Ezzel a géppel csupán két-
hetes munka a község összes 
árkának rendbetétele, ráadásul 
az időjárás sem befolyásolja a 
munkavégzést. A pályázati for-
rásból megvásárolt traktor és 
rézsűkasza munkába állásával 
felszabaduló élőmunkaerő na-
gyobb óraszámban tudja ellátni 
a köztisztasági és parkgondo-
zási feladatokat – mondta dr. 
Serfőző Csaba.

ÚJJÁSZÜLETETT A HAJÓSI SPORTCSARNOK

Kívül-belül megújult a hajósi 
sportcsarnok, a Jövőnk Ener-
giája Térségfejlesztési Ala-
pítvány (JETA) pályázatán 
elnyert 19,8 millió forint for-
rásból. A koronavírus-járvány 
első, majd második hulláma 
alatt is folyamatosan végezték 
a munkálatokat. 

Ugyan a járvány miatti óvin-
tézkedések miatt egyelőre nem 
lehet birtokba venni és eredeti 
funkciójának megfelelően hasz-
nálni a létesítményt, Hajós egyik 
legnagyobb alapterületű és be-
fogadóképességű középülete 
immár külső hőszigeteléssel el-
látva, megújult vizesblokkokkal 

várja az egyesületekhez igazolt 
játékosokat, a hobbisportolókat 
és az iskolai testnevelési órák di-
ákjait. A pályázati cél az elmúlt 
év végéig teljes egészében meg-
valósult, és már az elszámolása 
is megtörtént az alapítvány felé 
- tájékoztatta lapunkat Estók 
Mihályné. 

A polgármester kifejtette, a táv-
oktatás bevezetése, illetve a kül-
téri testnevelés órák megtartása 
némi könnyebbséget jelentett a 
kivitelezést végző szakemberek-
nek, mert az iskola mindennapos 
testnevelési óráinak, a pandémi-
át megelőzően a nagyobb ren-
dezvényeknek is a sportcsarnok 
adott helyet. 
A külső hőszigetelés és a színe-
zés után nemcsak az épület, ha-
nem az adott városrész arculata 
is szebb lett. 
Estók Mihályné emlékeztetett: 
a JETA 2019. évi pályázatán 5 
millió forintot nyert a város a 
bölcsőde és az óvoda bővítésé-
nek tervezésére, amely jelenleg 
is tart. Amint pályázati lehetőség 
nyílik rá, az önkormányzat a ter-
vek birtokában ennek a fejlesz-
tési célnak a megvalósítására is 
pályázatot nyújt be.

KORSZERŰSÍTÉS AZ ORDASI KÖZSÉGHÁZÁN
Több évtizedes lemaradást pó-
tolva, a JETA 2019. évre kiírt 
pályázatán elnyert közel 12,3 
millió forintból újult meg az or-
dasi községháza. A település köz-
pontjának emblematikus épülete 
utcafronti ablakait hőszigetelt, 
korszerű nyílászárókra cserélték. 
A kedvezőbb fűtési paraméterek 
elérése érdekében a polgármes-
teri hivatal belső tereit álmeny-

nyezettel látták el – tájékoztatta 
lapunkat Szabó Zsolt. A polgár-
mester azt is elmondta, az elavult 
villanyhálózatot újra cserélték, 
az egész épület ajtóit, ablakait, és 
természetesen a falakat is újrafes-
tették. A belső korszerűsítés ideje 
alatt az ügyfélfogadás a régi pos-
taépületben zajlott. A pályázati 
forrásból megvalósult beruházás 
elszámolása megtörtént.

ÚJTELEK FEJLESZTÉSI  
KÖLDÖKZSINÓRJA A JETA

Újteleken ezer forint híján 20 
millió forint JETA forrásból 
újultak meg a Béke utca, Jókai 
utca és Ady Endre utca járdái, a 
település központja külső meg-
jelenésében fontos szerepet ját-
szó utcák lakóinak régi vágya 
teljesült ezzel – mondta Simon 
Sándor Róbertné, Újtelek pol-
gármestere. 
A településvezető szerint a Jö-
vőnk Energiája Térségfejlesztési 
Alapítvány 2019-es pályázatán 
elnyert és már elszámolt, visz-
sza nem térítendő támogatásra, 
valamint a korábbi pályázatok-
ra úgy tekintenek a helybéliek, 
mint az önkormányzati fejlesz-

tések egyik nagyon fontos, a 
kistelepülések esetében szinte 
nélkülözhetetlen „köldökzsi-
nórjára”. A „köldökzsinórt” az 
alapítvány pályázatai képezik, 
hiszen a kuratóriumnak is kö-
szönhetően ezen keresztül áram-
lanak a források a településekre 
– mondta a polgármester.
Hozzátette: A JETA elsősorban 
azon fejlesztési igények meg-
valósítását segíti, amelyek más 
pályázatok híján nem lennének 
megvalósíthatók, ráadásul csak 
a legszükségesebb adminiszt-
ráció, egyszerűsített, de azért 
alapos és pontos elszámolás 
mellett.
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A Király Pékség titka  
a minőségi liszt és a kovász
Mester Róbert 19 évvel ezelőtt a faipart cserélte fel az élelmiszeriparra, és – mint mondja 
– ezt azóta sem bánta meg. Felesége révén csöppent bele abba a családi vállalkozásba, 
amely új terveket és perspektívákat nyitott meg előtte, és ami azóta is teret ad folytonos 
újító kezdeményezéseinek.      

A Király Pék és Társa Bt-t 29 
évvel ezelőtt alapította Király 
István és felesége, Király Ist-
vánné Ágnes. Pirtón indítottak 
egy kis pékséget, majd néhány 
évvel később Soltvadkertre tele-
pültek át, és azóta is ott működik 
a telephely, a pékség, és pékáru 
üzletet is nyitottak. Ma már hat 
saját élelmiszerboltot is üzemel-
tetnek Akasztó, Kecel, Kiskőrös 
és Soltvadkert településeken. 
Átlagosan 90-100 főt foglalkoz-
tat a cég. A családból gyakorlati-
lag mindenki megtalálta a maga 
feladatát a vállalkozásban, bele-
értve az alapítók két gyermekét 
is. István egy ideje átigazolt a 
mezőgazdaságba, Annamária, és 
férje, Róbert viszont máig aktí-
van részt vesznek a munkában. 
– Nem csak beleolvadtam a csa-
ládi vállalkozásba, de ebben a 
szakmában találtam meg önma-

gam – mondja a váltásról a ke-
reskedelmi vezető.
– Az utóbbi évtizedben alaposan 
átalakult a piac. Gombamódra 
megszaporodtak a pékáru for-
galmazó helyek, aminek követ-
keztében reggeliző termékeket 
– péksüteményt, szendvicseket 
– a töltőállomásoktól a legkü-
lönbözőbb látványkemencével 
rendelkező helyekig be lehet 
szerezni. Ugyanakkor a minőség 
meglehetősen felhígult. Mi nem 
akartunk a színvonalból enged-
ni, ezért más úton indultunk el. 
Mester Róbert igazi szakmai 
kihívásként tekintett a Király 
Pékség termékkínálatának for-
málására-bővítésére. Kezdetek-
től folyamatosan képezi magát, 
mert hisz abban, hogy vásár-
lóiknak a legjobb jár. Külföldi 
szakmai utak, kiállítások, ipari 
vásárok fényesítették rálátását 

a nemzetközi trendekre, számos 
kurzus és master class mélyítette 
el gyakorlati tudását legyen szó 
akár tradicionális olasz panetto-
néról, francia croissantról, dán 
leveles tésztáról…És bár ez az 
irány nagyon sok utazással, ta-
nulással, áldozattal jár, az üzem-
ben pedig rengeteg fejlesztést 
és beruházást, nagy hűtőkapa-
citást, új technológiák beveze-
tését igényli, az eredmény nem 
marad el.
– Évente egy-két hosszabb szak-
mai útra szoktam elmenni, ilyen-
kor mindig komoly inspirációval 
jövök haza. Legutóbb például a 
leveles tészták készítését ta-
nulmányoztam Bukaresten egy 
nemzetközi iskolában, spanyol 
szakembertől. Ezek a francia és 
dán hosszúérésű leveles tészták 
kizárólag vajjal készülnek, és 
26-36 óra telik el az alapanyag 
összeállításától számítva, mire 
egy-egy termék a pultba ke-
rül. Jó pár éve szerepelnek ter-
mékpalettánkban a különböző 
természetes kovásszal készült 
kenyerek – most éppen az aszalt-
paradicsomos, sajtos, gyümölcs-
kovásszal készülő ciabatta az 
egyik sláger – és a sütemények 
terén is mindig vannak újdon-
ságok. Cukrászatunkban egyedi 
torták, töltött aprósütemények, 
szezonális édességek készülnek, 
amelyek frissen, jó minőségben 
kerülnek hétvégenként egyes üz-
leteink polcaira. Kínálatunkban 
100-120 féle termék szerepel. 

Bab Kávézó – Egy csészényi boldogság elvitelre

KISKŐRÖS - Sáfár Barbara tavaly nyáron váltotta valóra régi álmát, amikor megnyitotta Kis-
kőrösön a Bab Kávézót a könyvtár mellett, a Petőfi tér 4. szám alatt. S bár az ezt követő időszak 
nem igazán kedvezett egy új vendéglátóhely bevezetésének, a kiskőrösiek hamar megkedvel-
ték a kávézás minőségi alternatíváját kínáló kedves üzletet, és sokan kitartanak mellette azóta 
is, hogy – a kormányzati intézkedések miatt – helyben fogyasztásra nincs lehetőség, csak 
elvitelre szolgálják ki a vendégeket.     

A Bab Kávézó kínálatából kávét, 
teát, forrócsokit, melegszendvi-
cset, kézműves süteményeket vá-
laszthatnak a különlegesen finom 
reggelire, gyors ebédre, vagy egy 
finom kávéra, forró, esetleg hideg 

kényeztetésre vágyók. A kínálat-
ban világos és sötét pörkölésű spe-
cialty kávék szerepelnek, vagyis 
a magas minőség kiterjed a zöld 
kávé, a kávépörkölési technika, a 
kávégép és a barista tudására egy-

aránt. Barbara a szegedi legendás 
Kék Elefánt Kávézó tulajdonosa, 
Jarjabka Zoltán mellett sajátí-
totta el a barista mesterséget. Ezt a 
tudást ötvözte a Bab Kávézóban 
a kiskőrösiek igényeire szabott, 

minőségi kínálattal. A 8 alap 
kávé mellett mindig kínálnak 
valamilyen évszaknak megfele-
lő szezonális specialitást, mint 
például a nyári sóskaramellás 
jegeskávé, az őszi sütőtökös 
latte, vagy a karácsony illa-

tú karamell-kardamon kávé. 
A különleges sütemények és 
szendvicsek pedig a budapesti 
Tenero Cukrászdából érkeznek. 
Aki otthon is szeretné élvezni 
az itt képviselt minőséget, az 
választhat a szemes kávék kö-
zül. Barbara nagyon sok tervet 
dédelget még, többek között a 
filteres kávék világába szeretne 
betekintést nyújtani a kiskőrösi 
ínyenceknek. Addig is köszöni a 
mindennap betérők kitartását és 
szeretettel invitálja az új vendé-
geket. Pontgyűjtő akciójuk ke-
retében 10 kávé után a 11-diket 
ajándékba kapják a leghűsége-
sebb vendégek. 
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Ezek egy részét folyamatosan 
készíjük, és természetesen van, 
ami időszakosan elérhető.
• Mi tekinthető a Király Pékség 
zászlóshajójának?
– A sok termék közül a székely 
kenyér az, ami különösen mesz-
szire és sok helyre elvitte pék-
ségünk hírét. A termék kétkilós, 
magunk főzzük hozzá héjában 
a burgonyát. Négy fajta liszt 
felhasználásával, hagyomá-
nyos technológiával készítjük, 
minden egyes nap ugyanaz a 
személy dagasztja a tésztát. Ezt 
követően hosszan érleljük nád-
szakajtóban, és herdre, azaz a 
kemence sütőfelületére vetve 
sütjük. A végeredmény pedig 
egy igazi alföldi jellegű, ropogós 
héjú és foszlós bélzetű kenyér.
• A hagyományos magyaros 
ízek mellett szakmai és ínyenc 
körökben is nagy elismerést 
arat a soltvadkerti péküzemben  

készülő croissant, panettone  
és colomba. Mi ezeknek a  
története?
– Körülbelül egy éve került be a 
croissant a termékkínálatunkba, 
miután elsajátítottam a hosszú 
érésű leveles tészták készítésé-
nek fortélyait. Ez a technológia 
Magyarországon nem nagyon 
van jelen oktatás terén, kül-
földi kurzusokon lehet igazán 
megtanulni. Az olasz sütemé-
nyekkel hasonló a helyzet, ez 
nyolc-kilenc évre visszanyúló 
folyamat az én életemben. Egy 
szakmai kapcsolatból adódóan 
volt lehetőségem Olaszország-
ban dolgozni, akkor találkoztam 
a panettonéval. Sokáig magam 
kísérleteztem vele itthon, de én 

pontosan úgy szerettem volna el-
készíteni ezt a tradicionális olasz 
édességet, ahogy azt a helyi kéz-
művesek teszik. Ehhez előbb az 
igazi kovász titkát kellett megta-
nulni, ami nem több, mint víz és 
liszt megfelelő aránya és sok-sok 
gondoskodás. Négy évvel ezelőtt 
tavasszal meghívásomra Solt-
vadkertre jött olasz kollégám, és 
a saját üzemi körülményeim kö-
zött sajátítottam el tőle ezeknek 
a klasszikus húsvéti olasz édes-
ségeknek az elkészítési módját. 
Ősszel pedig már én mentem el 
a nápolyi öbölbe, ahol tökéletesí-
tettem a tudásomat. A panettone 
azóta sok szakmai fórumon és 
fesztiválon képviselte a Király 
Pékséget. Népszerűségét jól 
mutatja, hogy a november és 
december hónapokat számomra 
most már évek óta a karácsonyi 
bejgli és panettone megrendelé-
sek teljesítése köti le. 
Mester Róbert szerint a minősé-
gi végtermékhez mindenekelőtt 
szakmai alázat, azon kívül ma-
gas beltartalmi értéket hordozó 
búzafajtákból készült liszt és 
megfelelő kovász szükségelte-
tik. A Király Pékség termékei 
főként magyar, túlnyomó rész-
ben kézműves, és néhány ökoló-
giai szemléletű gazdálkodóktól 
származnak, akik a vetőmagtól 
az őrölt lisztig egy kézben tart-
ják a teljes folyamatot. Legyen a 
liszt teljes kiőrlésű, fehér, vagy 
tönköly, a legfontosabb, hogy 
tudják hová és kihez köthető a 
termék, és hogyan viszonyul a 
gazdálkodó a vegyszerezéshez, 
műtrágyázáshoz. 
– Nekem az a célom, hogy a mi-
nőséget képviseljem. Ez az én 
utam ebben a szakmában. Fontos 
visszaigazolás számomra, ami-
kor azt látom, hogy egyre több 
embert érdekel, mit visz haza és 
tesz a család asztalára nap, mint 
nap – mondja a szakember. 

Tóth Tímea fotó: vira.hu

Róbert és Annamária hisznek abban, hogy vásárlóiknak  
a legjobb minőség jár.

A székely kenyérhez héjában megfőzik a burgonyát, négy fajta 
liszt felhasználásával, hagyományos technológiával készül.

Az olasz édesség,  
a panettone sok s�akmai  
fórumon és fesztiválon  

képviselte sikerrel  
a Király Pékséget.

A Bab Kávézó a könyvtár mellett  
hétköznap 7:00 és 17:00,  
szombaton 8:00 és 12:00 óra között  
tart nyitva.



„Ezt a szép számot kimondani is jó érzés, ugyanis huszon-
hét ünnepi alkalmat, huszonhét évet jelent.” - kezdte kö-
szöntő szavait Városi Anett, az ASTRON Kft. egyik vezetője 
a január 12-én 18 órakor megtartott online rendezvényen. 
Az egyetlen szabadalmazott, jogvédett magyar óramárka 
gyártója és forgalmazója minden évben ajándéksorsolás-
sal köszöni meg hűséges vásárlóinak a bizalmat. Az Astron 
óráknak, ékszereknek és a főnyereményként meghirdetett 
nagy értékű álló szekrényórának az lehetett a szerencsés 
nyertese, aki a 2020. évben a keceli vagy a soltvadkerti 
Astron üzletben órát, ékszert vásárolt, és grátisz ajándék 
sorsjegyet kapott.    
 
Városi Anett beszédében el-
mondta, hogy a 2020-as év külön-
legesen nehéz volt mindannyiunk 
számára. Vállalkozásvezetőként, 
alkalmazottként, családanyaként, 

nagyszülőként. Változtatnunk 
kellett kipróbált, bevált szoká-
sainkon, mint ahogy a korábbi 
években népes nagyközönség 
előtt zajlott a sorsolás-rendezvé-

nyünk is, most pedig szűk kör-
ben, online kapcsolatban.
„Nem adtuk fel!” - Ezzel a jel-
mondattal folytatta Városi  
Ferenc az ASTRON Kft. alapító 
vezetője.
Váratlanul megváltozott körül-
mények között, szokatlan terepen 
kellett megállnunk a helyünket 
a mindennapi életben. A pánik 
volt az úr. Leálltak a távol-keleti 
gyárak, elakadtak az áruszállítá-
sok. Szinte naponta új döntéseket 
kellett hoznunk. Nem adtuk fel! 
És minden nehézség ellenére jó 
érzéssel tölt el visszatekinteni 
az elmúlt évre, hiszen a márka- 

és árufejlesztési terveinket sorra 
megvalósítottuk. Megrendeztük 
Budapesten az őszi szakmai na-
pokat - az órások között egyedü-
liként. Természetesen betartva a 
vírusvédelmi előírásokat. S ami 
szintén fontos, idén is meghir-
dettük december havi sorsjegyes 
vásárlási akciónkat. Ennek ün-
nepi alkalma a mostani sorsolás, 
ahol a fődíj egy ugyanolyan nagy 
értékű állóóra, mint ahogy azt a 
korábbi években tőlünk meg-
szokhatták.
Ezzel is szeretné kifejezni az 
ASTRON cég a vásárlói nagy-
családja felé a megbecsülést.
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Ismét dobogón a motoros tanár úr
Szabó Zoltán, a Kiskőrösi Evangélikus Iskola gimnáziuma 
testnevelőjének szinte egész napját a sport tölti ki. Eredmé-
nyes motocross versenyző, aki 2020-ban a Magyarország Nyílt 
Nemzeti Hidraklíma Motocross Bajnokság – I. osztály élsport 
Open kategóriában második lett a KTM Kecskemét verseny-
zőjeként. Többszörös Open bajnok a Dél-Kupa sorozatokban. 
Közben sokszoros magyar judo bajnok és számos nemzetkö-
zi, valamint világbajnoki helyezéssel is büszkélkedhet. Emellett 
erőnléti edző a HC Kiskőrös Hockey Klubban. Eredményeiről, 
jövőbeni terveiről, sporthitvallásáról kérdeztük.    
 
- 6 éves lehettem, amikor édes-
apám először ültetett fel a motor 
nyergébe. Korán megtapasztal-
tam a motorozás „szabadságér-
zését”, de crossmotorom, csak 
16 éves koromban lett. Első 
motorom egy Yamaha YZ125 
volt, majd egy szintén 125-ös 
Honda, 2008 óta azonban csak 
KTM motorokkal versenyzek. 
Sajnos, a motocross is, mint 
minden technikai sport eléggé 
költséges, de szerencsére szü-
leim támogatnak és édesapám 
minden technikai problémát 
meg tud oldani, hiszen szerelő-
ként otthon van a rallye vilá-
gában. A futamok szünetében 
is tudok pihenni, mert ő addig 
átnézi a motort. 2015 óta profi 
sportolónak számítok, a beso-
rolás szerint I. osztályban, de 
én nem tartom magam annak, 
hiszen munka mellett, a szaba-
didőmben művelem. A moto-
rom sincs tunningolva, és pénzt 
sem kapok az egyesülettől a 
versenyzésért. Az eredményei-
met azonban itt jegyzik. 
• Hogyan készülsz a verse-
nyekre?
- Sajnos Kiskőrösön, illetve a 
környékén nincs gyakorló pá-
lya. Így el kell utazni 40-50 
kilométert, hogy végig tudjunk 
csinálni egy hétvégi edzésna-
pot. Az erőnléttel nincs gond, 
az alapozást elvégzem, de fon-
tos lenne még többet ülni a mo-
toron. Ezek a motorok 50-60 
lóerősek, a súlyuk körülbelül 

100 kilogramm. A pálya egye-
netlen, a sokszázadik motoros 
után már kigödrösödik, ami 
nagy sebességnél megdobhatja 
a motort, nagyot lehet esni, erő 
kell hozzá, hogy valaki meg-
fogja. Ráadásul a futam nagy 
részében nem ülünk, hanem 
állunk a motoron, így sok-sok 
izom összehangolt munkájára 
van szükség. Sokan azt hiszik, 
hogy csak gázt adok és megy 
a motor, aki a leggyorsabb, az 
ér először célba. Ez csak rész-
ben igaz, ennél összetettebb a 
motorsport. A gyorsaság való-
ban az elsődleges szempont, de 
stratégiára és taktikára is szük-
ség van és a már említett kondí-
ció meglétére. 
• Melyik volt a legemlékezete-
sebb versenyed?
- Talán a 2014-es évben Ma-
gyarország Nemzetközi Mo-
tocross Bajnokság II. osztály 
MX1 kategóriában megszer-
zett 1. helyezésemre vagyok a 
legbüszkébb. Abban az évben 

mindjárt a második motoros 
edzésemen egy nagyot estem 
és kórházba kerültem, mivel 
megrepedt pár bordám és le-
szakadt a jobb tüdőlebenyem. 
Csupán két hónapom maradt 
arra, hogy felkészüljek a baj-
nokságra és még így is bajnok 
lettem az összesített eredmé-
nyem alapján.
• Említetted, hogy munka mel-
lett vagy profi sportoló.
- A KEVI általános iskolájában 
másodikosokat tanítok, itt a cé-
lom, hogy megszerettessem a 
gyerekekkel a mozgást. A gim-
náziumi testnevelés órákon már 
differenciálom a teljesítményt. 
Egy rendszeresen sportoló diák 
kis energiaráfordítással ér el ki-
ugró eredményt, míg akad, aki 
teljes erőbedobással is kevésbé 
jól teljesít. Azt vallom, hogy 
utóbbiak is dicséretre és elis-
merésre méltók. 
• A Kiskőrösi Judo Egyesület 
elnöke és vezető edzője vagy, 
ebben a sportágban is számos 
kiváló eredményre lehetsz 
büszke.
- Többször megnyertem kate-
góriámban a Magyar Bajnok-

ságot, 14-15 éves koromban 
nemzetközi versenyeken is sze-
repeltem, például Ausztriában 
2. lettem, Svédországban 5., de 
Dózsa Tamással 13. helyezést 
értünk el a világbajnokságon. 
Mivel 16 évesen elcsábított a 
motocross világa, választanom 
kellett. Most a judo edzések 
szünetelnek, mivel a kiskőrösi 
Küzdősportok házát felújítják. 
Nem volt könnyű a döntés a 
két sportág között, hiszen a 
judo iránti elköteleződésem is 
hatalmas, de edzőként is sokat 
tehetek a felnövekvő nemze-
dék kinevelésében és ki tudja, 
talán még egyszer visszatérek 
a versenyzéshez is. A judoban 
is igyekszem átadni a meg-
szerzett tudásomat és a sport 
szeretetét, arra törekedve, hogy 
a gyermekekben alakuljon ki 
egy egész életre szóló mozgás 
iránti igény. Egyre több felnőtt 
is csatlakozik a csapathoz, akik 
magukkal hozzák a gyermekei-
ket is. A lényeg, hogy rendsze-
resen mozogjon az ember. Ezt 
a filozófiát sportolóként, peda-
gógusként is nagyon fontosnak 
tartom.                              -nagy-    

Szabó Zoltán második lett a Magyarország Nyílt Nemzeti  
Hidraklíma Motocross Bajnokság – I. osztály élsport 

 Open kategóriában.
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Kiskunhalason, felújítandó, gáz-
fűtéses, klímás, riasztóval ellátott,  

80 m2-es, sarki bolt ELADÓ! 
Irányár: 6.990.000 Ft.  
Érd.: 06-30/161-2379

Kiskunhalastól 4 km-re, 1984-ben 
épült, szigetelt, azonnal költözhető 
ház, garázzsal, melléképületekkel 
ELADÓ! Irányár: 18.850.000 Ft. 

Érd.: 06-30/161-2379

Csengőd legszebb utcájában szép 
családi ház extrákkal eladó, részle-
tekért hívjon. Érd.: 06-70/772-6050 

Csengődön 2200 m2-es telken,  
3 szobás, gázfűtéses, belülről  

felújított ház eladó!  
Irányár: 14.990.000 Ft.  

Érd.: 06-30/161-2379

Kiskunhalason az 53-as főút 
mentén, osztott, közös tulajdonú, 

házrész eladó!  
Irányár: 6.490.000 Ft.  
Érd.: 06-30/161-2379

Császártöltés határában, Kiscsala 
tanyán, 3 szobás, fürdőszobás, köz-
ponti fűtéses, 70 m2-es családi ház 
ELADÓ! Irányár: 4.990.000 Ft.  

Érd.: 06-30/161-2379

Csengődön szépen felújított családi 
ház eladó! Érd.: 06-70/772-6050

Kiskőrös, építési telek 6.1 M. Ft-ért 
eladó. Érd.: 06-70/772-6050

Kiskőrös központjában felújított 
családi ház 13.99 M. Ft-ért eladó! 

Érd.: 06-70/772-6050

Soltvadkerti nyaraló eladó! 
Irányár.: 12.99 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 

50-es elvált,  
nemdohányzó férfi keresi  

40-es magányos hölgy isme-
retségét Kiskőrös+30km-es 

körzetéből.  
Érettségi és gyermek előny.  

Tel.: 06-20/259-2889

Szőlőültetvények gépi 
előmetszését  

vállalom Kiskőrös  
és vonzáskörzetében!  

Nem csak moser 
művelést!  

Érd.: 06-20/924-0302

Húsjellegű hízók 
eladók Kiskőrösön. 
Tel.: 06-20/3468-290

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

WEBLAP TERVEZÉS, 
KIVITELEZÉS, 

KARBANTARTÁS
Kövesdi Andrea e. v.

30/395-90-33
info@esdirea.hu

https://esdirea.hu/

Soltvadkerti tónál eladó 
10,5 HA  

szabadfelhasználású  
akác és nyárfaerdő.  
Irányár: 13,9 Millió.  

Telefon: 06-20/344-3183
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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

202101-sajto-premium.indd   1 2021. 01. 06.   15:37Termékeny évet zártak  
Homokmégyen

Nem állt meg az élet, de az elmúlt évben a koronavírus-jár-
vány Homokmégyen is rányomta a bélyegét az önkor-
mányzati munkára és a település életére. Szerencsére a 
járvány miatt nem veszítettünk el senkit és több pályázatot 
sikeresen befejeztünk, valamint újakat készítettünk elő. Így 
elmondhatom, 2020-ban összességében termékeny évet 
zártunk - mondta Tapolcsányiné Varga Krisztina, Homok-
mégy község polgármestere, amikor az elmúlt év értéke-
lésére kértük fel.     

A településvezető kifejtet-
te: „Befejeződött az egye-
di szennyvízkezelő pályázat 
előkészítése, amire azért van 
szükség, mert a községhez 
tartozó szállásokon nincs zárt 
szennyvíz-csatorna rendszer. 
Így azoknak az ingatlantu-
lajdonosoknak, akik ezt igé-
nyelték, pályázati forrásból 
egyedi szennyvíztárolót ala-
kítanak ki a telkükön belül, 

várhatóan még az idei évben. 
Ezzel a megoldással ezen in-
gatlantulajdonosok esetében a 
környezetterhelési díj megfi-
zetése is könnyebbséget jelent. 
A megyei önkormányzatnál 
lévő TOP-os pályázatunk meg-
valósult. Ennek lényege, hogy 
az egyik megkerülő utunkat 
stabilizáltuk. Erre a műszaki 
megoldásra azért volt szük-
ség, mert az a 2,5 hektáros 

ipari park, amelyhez a területet 
már korábban az önkormány-
zat vásárolta, ezen az úton lesz 
megközelíthető. Az ipari park-
hoz biztosított telek és az út 
teremti meg a feltételét, hogy a 
gazdaságélénkítő program ke-
retében megnyert pályázatun-
kat megvalósítsuk. A pályázati 
összegből egy asztalos üzemet 
építünk, még 2021-ben. Az 
üzemben a helyi és környékbe-
li embereknek kínálunk majd 
munkát, hogy ezzel is segítsük 
a helyben maradásukat, meg-
élhetésüket. Egy másik pá-
lyázatnak köszönhetően, idén 
tavasszal, kültéri játszóeszkö-
zöket telepítünk az iskola udva-
rára.” – mondta a polgármester.
Hozzátette: A 2020. év végé-
hez közeledve még bizony-
talan volt, hogy egyensúlyba 
kerül-e az önkormányzat költ-
ségvetése. A község büdzséjét 
erősen megterhelte, hogy a 
TOP-os pályázatunkhoz saját 
erőből 14 millió forint plusz 
forrást kellett biztosítanunk. 
Az igényelt összeg az év utolsó 
napjaiban megérkezett. Ezzel 
rendeződött az önkormányzat 
2020. évi költségvetése, adós-
ság nélkül kezdhetjük a 2021. 
évet – mondta Tapolcsányiné 
Varga Krisztina, Homokmégy 
község polgármestere, aki sze-
rint összességében sikeres évet 
zártak az elmúlt esztendőben. 

Zs.F.

Egészségügyi eszközöket 
adott a megyei önkormányzat

A pandémiás helyzetet jól ér-
zékelteti, hogy a megyei ön-
kormányzat által pályázati úton 
megvásárolt és a települések ré-
szére használtra átadott egészség-
ügyi eszközöket néhány helyen 
nem az előre megbeszélt személy 
tudta átvenni. Egyesek karantén-
ban várták a felépülésüket. Ám 
valamennyi városban, község-
ben szívesen fogadták Csorba 
Edinát, a megyei önkormányzat 
munkatársát, aki 4 db defibrillá-
tort, 20 db vérnyomásmérőt és 12 
db ózongenerátort adott egy éves 
ingyenes használatba a települé-
seknek.
A körút Kiskőrös járási ága Solt-
szentimrét, Csengődöt érintette. 
Utóbbiban nem csak egy korsze-
rű vérnyomásmérőt, de egy a he-
lyiségek fertőtlenítésére alkalmas 
ózongenerátort is átvett a telepü-
lés képviselője.
A kalocsai Járásban Öregcsertőn 
Kis-Vén László polgármester 
fogadta a munkatársat, és mint 
mondta: egy olyan méretű telepü-
lésnek, mint Öregcsertő, minden 
segítség számít, így örömmel fo-
gadták, és a családsegítő szolgá-
lat munkatársának használatába is 
adták a digitális vérnyomásmérőt.
Hartán Dollenstein László pol-
gármester, Solton a polgármester 
távollétében dr. Faragó Mónika 
vette át a vérnyomásmérőt, illet-
ve a zárt terek fertőtlenítésének 
egyik leghatékonyabb eszközét, 
az ózongenerátort.


