
Soha annyi útfelújítási lehetőség előtt 
nem állt a körzet, mint ami most lát-
szik megvalósulni. Talán nincs is 
olyan település a választókörzetben, 
amely valamilyen módon ne lenne 
érintett – fogalmazott Font Sándor 

országgyűlési képviselő a Bács-Kis-
kun megye 3-as számú egyéni vá-
lasztókerületében megvalósítás vagy 
előkészítés alatt álló útfejlesztések, 
útépítések összefoglalásakor. Segítsé-
gével gyűjtöttük csokorba az érintett 

szakaszokkal kapcsolatos legfonto-
sabb információkat. 5. oldal 
(Képünkön: Az 53-as főút Kiskő-
rös és Soltvadkert közötti szakaszán 
márciusban megkezdődött a rég várt  
útfejlesztés.) 
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SZÁZMILLIÓS  
VIZESBLOKK ÉS  

JÁTSZÓTÉRÉPÍTÉS  
A VADKERTI-TÓNÁL

Várhatóan húsvét után megkezdődhet 
egy a Vadkerti-tó kempingterületén 
kialakítandó, annak turisztikai vonze-
rejét növelő vizesblokk építése, vala-
mint a helyiek által régi játszótérként 
ismert területen, a tavaly átadott mel-
lett egy új játszótér kialakítása. Ezzel 
folytatódik az üdülőfalu életében kor-
szakos jelentőségű beruházások sora. 
A legújabb fejlesztésről Temerini  
Ferenc polgármester tájékoztatta la-
punkat. 2. oldal

NINCS TÖBBÉ 
MŰANYAGPOHÁR 

Július elsejétől hazánkban is életbe 
lép az uniós szabály, melynek értel-
mében betiltják az egyszer használa-
tos műanyag eszközök forgalmazását 
és használatát. Így a nyári szezontól 
nem lesznek megvásárolhatók má-
sok mellett a műanyag evőeszközök, 
fültisztítók, lufipálcák és italkeve-
rők sem. A betiltás okáról és annak 
előnyeiről Greksa Lászlóné Szilvia, 
homokmégyi környezetvédő aktivista 
tájékoztatta lapunkat. 6. oldal

A KISKŐRÖSI  
SZŰCSNÉ MARCSI 
LETT AZ ORSZÁG 

NAGYMAMÁJA

A kiskőrösi szlovákok programjain 
Szűcsné Hajdú Mária a vendéglá-
tás egyik fő motorja. A Sütiparádén 
szinte minden kategóriában begyűj-
tötte már a fődíjat. Augusztus 20-án 
a város kemencéjénél nélküle nincs 
kenyérsütés, az országos rétesfeszti-
válon is nyújtja a szaladgálós rétest. 
Ezúttal a Magyar Tej márka közön-
ségszavazásos pályázatát nyerte meg, 
sajtos tallér receptjével. Így ő lett az 
Ország Nagymamája. 11. oldal

FONTOS ÚTFELÚJÍTÁSOK INDULNAK  
KISKŐRÖS ÉS KALOCSA KÖRZETÉBEN

Több mintázat akár
5 év extra garanciával!

Részletek országszerte a 
szakkereskedésekben és a 

www.marso.hu oldalon!

MEGBÍZHATÓ 
TÁRS A 
MINDENNAPI 
MUNKÁKHOZ

AZ ÖN KERESKEDELMI
PARTNERE:

SCHNEIDER-GUMI KFT.
6200 KISKŐRÖS, SZENDREY JÚLIA UTCA 2.
06 78/414-745   /   06 30/9552-250

MEGELŐZŐ FELTÁRÁSSAL FOLYTATÓDIK  
A RÉGÉSZETI MUNKA FOKTŐN 

Megelőző feltárással folytatódik az 
a régészeti munka, amely Foktő köz-
ség közigazgatási területén zajlik, az 
új Kalocsa-Paks Duna-hídra vezető út 
nyomvonalán. Ezen munkálatok köz-
ben egy középkori magyar település 
nyomaira bukkantak. Erről Patyi Esz-
ter, a Kecskeméti Katona József Mú-
zeum régész munkatársa a tájékoztatta 
lapunkat. 
„Egy középkori település szélén va-
gyunk, jelenleg annak az árokrend-
szerét érinti a feltárás. Az egykori 

településeket egy árokrendszer vette 
körül, egyrészt a csapadékvíz elveze-
tése, másrészt az állattartás és telekha-
tárolás céljából. Nem tudjuk pontosan, 
hol volt maga a település, de az nem 
valószínű, hogy az út kijelölt nyomvo-
nala alatt lett volna, inkább a jelenlegi 
területtől délnyugatabbra helyezked-
hetett el” – mondta a régész. 
Ott tartózkodásunk idején, az eredeti 
talajszínt alatt mintegy 50-60 centi-
méterre egy kemence, és annak ha-
mugödre feltárása volt folyamatban, 

melynek során kerámiatöredékek is 
előkerültek. 
Patyi Eszter kifejtette, az egész nyom-
vonalat megkutatták, de teljes felü-
letű megelőző feltárást csak a jelen 
munkálatokkal érintett szakaszon 
végeznek, mert a kivitelezés mélysé-
gét tekintve szakmailag ezen szakasz 
feltárása indokolt. A szakember leszö-
gezte, a megelőző feltárás befejezését 
követően régészeti szempontból gya-
korlatilag indulhat a kivitelezés, régé-
szeti megfigyelés mellett. 

PÁHIRA ÉRKEZETT VISSZA  
AZ ELSŐ FEHÉR GÓLYÁK EGYIKE

Szokásos kedvenc helyére, egy páhi 
családi ház udvarába, a Tóth portára 
érkezett vissza március 2-án az első 
fehér gólyák egyike Magyarországon.
A hírek szerint a madár már tavaly 
is a Tóth portán éldegélt, a tavaszi 
és nyári időszakban. A néphagyomá-
nyoknak köszönhetően a köztudatban 
még mindig a tavasz és a jó idő hír-
nökeiként számon tartott fehér gólyát 
élelemmel kínálta Tóth Maca, a ta-
valyi „gazdája”, aki a jeles eseményt 
videón és fotón is megörökítette. 
Koma a hosszú út után gyengének, 
fáradtnak tűnt, de Maca gondoskodik 
róla, hogy minél előbb visszanyerje 
az erejét.
A közösségi médiában írt poszt sze-
rint a madár feltételezhetően már fió-
ka korában kapcsolatba kerülhetett az 
emberrel, hiszen Macát egyméteres 

távolságra is a közelébe engedi, és 
láthatóan jól érzi magát náluk.
A gólyával szoros barátságot kötött 
hölgy örömmel újságolja, hogy a 
költöző madár tavaly az egész nyarat 
náluk töltötte. A házukkal szemben 
lévő lámpaoszlopon rakott fészket, 
de ahogy az elmúlt évben, idén is szí-
vesen időzik az udvaron a baromfik 
között. 
Ugyan a vándormadarak vonulásából 
nem lehet messzemenő következte-
téseket levonni, mégis sokan várjuk 
a gólyák hazatérését. Az első gólyák 
Magyarországra általában már feb-
ruár végén elkezdenek visszatérni, 
többségük azonban március közepétől 
érkezik, amikor tömegével foglalják 
el fészkeiket. Sok kártevőt elfogyasz-
tanak, mi pedig kedvünkre gyönyör-
ködhetünk a kecses madarakban. 
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Vásárolsz vagy átalakítasz? 
Segítünk a meg va ló sításban. 
Hozd ki a legtöbbet az 
akár 3 millió Ft-os állami 
otthonfelújítási támogatásból!

Részletes feltételek: www.otpbank.hu • 06 1 366 6032

„Ez lehetne
gardrób is”

Százmilliós vizesblokk és játszótérfejlesztés a Vadkerti-tónál 

Soltvadkerten újabb százmil-
liós, ezúttal a Vadkerti–tó régi 
játszóterét és a kemping terüle-
tén lévő vizesblokkot érintő fej-
lesztés indul hamarosan. Ezzel 
az üdülőfalu életében korsza-
kos jelentőségű beruházások 

sora még a 2020. évi központi 
költségvetés biztosította forrás-
ból folytatódik. Mint emléke-
zetes, az elmúlt év júniusában 
a Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat TOP-os pályázati ke-
retéből, a fejlesztés mintegy 50 

milliós első szakasza után a 2. 
és 3. ütemre elnyert, összesen 
327,59 millió forint vissza nem 
térítendő támogatásból a fürdő-
hely komplex, egységes arcula-
tú modernizálása valósult meg. 
Az újabb, húsvét után induló 

beruházásról Temerini Ferenc 
tájékoztatta lapunkat.
A polgármester arról számolt 
be: „Városunknak a Kormány 
a 2020. évi központi költség-
vetésből 100 millió forint visz-
sza nem térítendő támogatást 

biztosított strandfejlesztésre. 
Az összeg kifizetését év közben 
a pandémiás helyzet miatti or-
szágos többletkiadások követ-
keztében visszatartották. Ám az 
elmúlt év decemberében arról 
kaptunk értesítést: a kényszerű 

okból késlekedő beruházás zöld 
utat kapott, a 100 millió forin-
tot rendelkezésünkre bocsátják. 
Ennek megfelelően jelenleg a 
kivitelező kiválasztása van köz-
beszerzés alatt. Ez hamarosan 
lezárul, így várhatóan egy hó-
nap múlva megkezdődhet egy 
a kemping területén kialakítan-
dó, annak turisztikai vonzere-
jét növelő vizesblokk építése, 
valamint a helyiek által régi 
játszótérként ismert területen, 
a tavaly átadott mellett egy új 
játszótér kialakítása” – mondta 
a polgármester.
Temerini Ferenc hozzátette: 
„Azt egyelőre a legnagyobb 
igyekezetünk ellenére nem 
ígérhetem biztosan, hogy a két 
fejlesztés az idei strandszezon 
kezdetéig befejeződik, de azt 
igen, hogy a két létesítmény a 
nyár végéig elkészül.” 

Zsiga F.

JELENTŐSEN EMELKEDNEK  
A LAKÁSÁRAK KALOCSÁN

Vennék a kalocsai és környékbeli házakat, lakásokat, de nincs 
annyi eladó ingatlan, ami a növekvő keresletet kielégítené. A 
szakértő szerint ez már a közeljövőben érzékelhető áremelke-
dést hoz, érdemes tehát kivárni az értékesítéssel. A kereslet nö-
vekedését a fiataloknak nyújtott támogatásokon túl kétség kívül 
a Duna-híd és a Paks II. beruházás generálja. 

Hatalmas a kereslet az eladó ka-
locsai, illetve környékbeli ingat-
lanok iránt, sokan szeretnének 
házat, lakást vásárolni. Legin-
kább a családi házak iránt érdek-
lődnek, azonban a kínálat igen 
alacsony. A szakértő szerint ezért 
hamarosan újabb áremelkedés jö-
het az ingatlanpiacon.
Hétszobás családi ház 65 millió 
forintért, kétszobás lakótelepi 
lakás 10,5 millióért, és külvárosi 
régi épület 2,5 millióért – többfé-
le ingatlan is megtalálható jelen-
leg a kalocsai kínálatban. A vírus 
ellenére ismételten pörög az in-
gatlanpiac – nyilatkozta Kovács 
László kalocsai ingatlanszakértő.
– Hatalmas az érdeklődés az el-
adásra kínált házak iránt, azonban 

a kínálat alacsony. A járvány zaj-
lik, de egyáltalán nem érezni ezt a 
piacon. Annyit változott az elmúlt 
évekhez képest, hogy most keres-
let van. Összességében kevés az 
eladó ingatlan, nincs választék. 
Körülbelül 120-130 eladásra 
kínált ház van jelenleg környé-
künkön, és ez kevés – fejtette ki 
a szakértő, akitől azt is megtud-
tuk: leginkább a családi házak 
iránt érdeklődnek, főként fiatal 
házaspárok.
– Nincs kiemelt városrész, Ka-
locsa minden pontján kelendőek 
az eladásra kínált házak, ugyan-
is kevés van belőlük. További 
érdekesség, hogy nem csupán 
kalocsaiak vagy környékbeliek 
érdeklődnek az ingatlanok iránt, 

hanem az ország minden részé-
ről érkeznek vásárlók. Érdek-
lődtek kalocsai ingatlanok után 
többek közt Szentendréről, Sze-
gedről, Szentesről és Egerből is 
– tudtuk meg.
Az ingatlanárak a tavalyi évben 
stagnáltak, most azonban újabb 
emelkedést jósolnak a szakértők.
– A családi házak esetében egy 
folyamatos, stabil áremelkedés 
érezhető, ugyanis ezekből van 
a legkevesebb, és ezekre a leg-
nagyobb a kereslet is. Érdemes 
azonban még várni az eladással, 
ugyanis a közeljövőben újabb 
áremelkedés következhet. Ha 
valakinek nem feltétlen sürgős 
eladnia az ingatlanát, akkor vár-
jon, ugyanis emelkedni fognak az 
árak! Mindenkinek azt tanácso-
lom, hogy akkor adjon el ingat-
lant, hogyha megvan a cél, amit 
szeretne, amire szeretné elkölteni 
a pénzét. 
Csak azért eladni ingatlant, hogy 
a vételárat bevigye a bankba, nem 
éri meg – tanácsolja az ingat-
lanszakértő.
A bérleti piacon hasonló a hely-
zet, ott is a kereslet dominál, mi-
vel albérletekből is kevés akad 
jelenleg a városban, miközben a 
kereslet erre is megnőtt. Javarészt 
1-2 szobás lakásokat keresnek 
egyedülálló fiatalok, úgymond, 
életkezdésre. Az ár itt is emelke-
dik: átlagosan 50 ezer forintért le-
het most lakást bérelni Kalocsán 
– mondta Kovács László kalocsai 
ingatlanszakértő.                    Zs.F.



Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított egy új kormány-
rendelet a Budapest–Kelebia határátkelő közti 150. számú vasútvonal fejlesztésével ösz-
szefüggő, huszonhat közigazgatási hatósági ügyet. Ezek a beruházás nyomvonalán, 
valamint a szintén e rendeletben kijelölt, a nyomvonalon fekvő települések bel-, illetve 
külterületén lévő, több száz ingatlanon folyó munkára vonatkoznak. Ezeken az ingatla-
nokon a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válása után indulnak meg a 
beruházásban kijelölt feladatok.

A kormányrendelet sze-
rint a beruházással ösz-
szefüggőnek kell tekinteni 
mindazokat a közigazgatási 
hatósági ügyeket, amelyek a 
beruházás megvalósításához, 
használatbavételéhez, illetve 
üzembe helyezéséhez szük-
ségesek, ide tartoznak a be-
ruházást közvetlenül érintő 
útépítések, közműcsatlako-
zások és -fejlesztések, tehát 

ezekre is vonatkozik a most 
született jogszabály.
A vasútvonal korszerűsítésére 
vonatkozó szerződés 2019 ta-
vaszán született meg a magyar–
kínai CRE konzorciummal.
A szerbiai szakaszon hamarabb 
kezdődött a munka, ezzel vár-
hatóan 2022 végére végeznek.
A beruházás a 2019 júniusi 
bejelentés szerint összesen 
2,078 milliárd dollárba, azaz 

csaknem 590 milliárd forintba 
kerül. Varga Mihály pénz-
ügyminiszter tavaly áprilisban 
írta alá a kínai Eximbankkal a 
projekt finanszírozásáról szó-
ló megállapodást. Eszerint a 
magyar állam a költségek 85 
százalékát hitelből, a többi ré-
szét saját forrásból teremti elő. 
A hitel fix kamatozású lesz, a 
szerződés pedig lehetővé teszi 
az előtörlesztést. Varga Mihály 

akkor még a projekt 2023-as, 
tervezett zárásáról beszélt, de 
júliusban Palkovics László 
innovációs és technológiai mi-
niszter már 2025-ös várható 
dátumot említett.
A parlament tavaly májusban 
fogadta el a Budapest–Belgrád 
vasútvonal-fejlesztést elősegítő 
törvényt, amelynek végrehaj-
tása a 2020-as költségvetésben 
85 milliárd forintos kiadást 
jelent. Decemberi hír szerint 
a V-Híd Zrt. újíthatja fel a 
Szeged–Szabadka vasútvonal 
magyarországi szakaszát, mint-
egy 44 milliárd forintból. Ez a 
beruházás azért fontos, mert a 
Budapest–Belgrád vasútvonal 
felújítása idején ez a – 150-es 
számú – vonal lesz Szerbia felé 
az egyetlen csatlakozás.
A korszerűsítés révén nyolcról 
három és fél óra alá csökkent-
hető a Budapest és Belgrád 
közötti menetidő, jelentősen 
gyorsul a Balkánra tartó, illetve 
onnan érkező forgalom. A meg-
lévő és a teljesen új második 
vágányt 160 kilométer per órás 
engedélyezési sebességre és 
emelt tengelyterhelésre építik 
ki, a felsővezeték-hálózatot és 
a vasúti műtárgyakat, a vonal 
környezetének infrastruktúráját 
pedig megújítják. Magyaror-
szág kínálhatja majd az áruk 
leggyorsabb szállítási útvona-
lát a görögországi kikötők és 
Nyugat-Európa között. A két 
főváros közötti személyforga-
lomban a menetidő a jelenlegi 
8 óráról kevesebb mint a felére 
csökken.                               mti

3.

NAPJAINK
Régió Napló  •  2021.  március

www.regionaplo.hu

Egy fontos évforduló mellett 
mentünk el, anélkül, hogy a 
többség egyáltalán észrevette 
volna. Pedig nagyon is kerek és 
fontos, mondhatni mindennap-
jainkat meghatározó döntésre 
emlékezhetünk. Ugyanis pon-
tosan 1700 évvel ezelőtt, vagy-
is Kr. u. 321-ben, március 3-án 
hozott törvényt Nagy Kons-
tantin császár arról, hogy biro-
dalmában a vasárnap ünnep és 
ezzel együtt munkaszüneti nap 
legyen. Szép, kerek évforduló 
ez, ezerhétszáz éves a vasárnap.
A vasárnap eredetileg a hét első 
napja volt, a zsidó hagyomány, 
mint köztudomású, a terem-
tés rendje szerint a szombatot 
emelte ki a hét napjai közül. A 
keresztyénség viszont már igen 
korán, a vasárnapot kezdte ün-
nepelni. És ennek egyszerű oka 
volt: egyrészt ezzel a váltással 
akarták megkülönböztetni ma-
gukat a zsidóságtól. A másik 
ok ennél sokkal fontosabb: Jé-
zus Krisztus húsvétkor vasár-
nap támadt föl. Erre emlékeztet 
egyébként az orosz nyelvben a 
vasárnap neve: vaszkriszényje, 
azaz magyarul feltámadás. A la-
tin nyelvekben pedig az Úr nap-
ja elnevezést használják, olaszul 
domenica, románul duminica, 
spanyolul domingo a vasárnap.
S hogy miért fontos ez? Keresz-
tyén embereknek nyilvánvalóan 
elsősorban amiatt, mert ez az 
egyetlen nap a hét napjai közül, 
ami más, mint a többi. Aminek 
elsődleges célja az Istenre figye-
lés, a lelki feltöltődés, másodla-
gos célja pedig a testi pihenés, 
kikapcsolódás. Kizökkent a 
munkanapok monotóniájából, 
megállít, elgondolkodtat. Álla-
malapító nagy királyunk is jól 
tudta ezt, amikor így rendelke-
zett a vasárnap megtartása felől 
(Szent István Dekrétomainak 
második könyve):
„Hogy vasárnap mindenki 
templomba járjon.
Ugyan a papok meg az ispá-
nok hagyják meg mindenfelé 
a falusbíráknak, hogy vasár-
naponként az ő felszólításokra 
minden ember, nagyja és ap-
raja, férfia s asszonya, mind 
templomba menjen, kivéve 
azokat, a kik a tűzhelyet őrzik. 
1. § Valaki pedig konokul hát-
ramarad, csapják meg és ko-
paszszák meg.”
S ha államalapító szent kirá-
lyunk törvénye ma is érvényben 
volna, bizony, sok kopasz ember 

járna s kelne utcáinkon. Valaki 
tréfálkozva mondta, hogy talán 
éppen ez az oka annak, hogy 
oly sok a kopasz ember napja-
inkban…? Mert korunkban a 
mindent fellazító, minden ha-
gyományt lerombolni akaró 
gátlástalan szabadelvűség a va-
sárnapot is alaposan kikezdte. 
Na persze, ludas ebben a kor, 
a korszellem is, a megváltozott 
életmód, a lehetőségek kitárulá-
sa is – hivatkozhat mindenki a 
neki szimpatikus indokokra.
S most jöjjön a nosztalgia – mert 
igenis, sok szép és jó hagyo-
mánytól fosztott meg minket az 
idő – vagy mi magunk? Gyer-
mekkorom falujában szombaton 
délben bezárt a bolt, az egyetlen. 
Délután már az egész falu a va-
sárnapra készült. Az asszonyok 
felsöpörték az udvart, fölgereb-
lyézték az árokpartot, az utcát. 
Ha lakodalom volt a faluban, ki-
ültek a kispadra a ház elé, hogy 
megnézzék a templomba vonuló 
násznépet és legyen „téma” a 
következő napokra. Vasárnap 
délelőtt templomba mentek, ki-
ki a sajátjába. Templom után, 
míg az asszonyok elkészítették 
otthon az ebédet, az emberek 
beültek a kocsmába egy fröcs-
csre. Délután a férfiak kimen-
tek valamelyik pincébe egy kis 
kvaterkázásra, egymás borai-
nak megkóstolására. Ha estefe-
lé egy-egy nóta is fölcsendült, 
az sem volt baj. Az asszonyok 
szomszédoltak, kinek ült már el 
a kotlósa, recepteket cseréltek, 
megbeszélték a falubeli esemé-
nyeket. És ez így volt jó. Akkor 
az emberek még tudták, mi a 
vasárnap. Templomban voltak 
és pihentek.
A múlt század harmincas éve-
iben a Szovjetunióban Sztálin 
megpróbálta eltörölni a vasár-
napot és bevezette a vasárnap 
nélküli, folyamatos munkahe-
tet. A termelés fokozása érdeké-
ben. Bezáratta a templomokat, a 
pópákat gulágokra internáltatta, 
és mindenkinek dolgoznia kel-
lett, látástól vakulásig. 1940-
ben viszont visszavonta ezt 
az ötletét, akkora ellenállásba 
ütközött. No meg az emberek 
nem bírták, kidőltek. 
A vasárnap megszüntetése 
még Sztálinnak sem sikerült… 
Biztosan örülne, ha látná ma, 
hogyan mondunk le mi ma-
gunk, önként, Istennek erről az 
ajándékáról.

Lupták György

Ezerhétszáz éves 
a vasárnap

Lupták György rovata

Részletek országszerte a 
szakkereskedésekben és a 

www.marso.hu oldalon!
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KIEMELT STÁTUSZT KAPOTT  
A BUDAPEST-BELGRÁD VASÚT



Napokon belül megkezdődhet Solton annak az 500 millió forint összértékű Zöld város 
projektnek a kivitelezése, aminek nyomán újjászületik a település központi része. Németh 
István polgármesterrel a 2021-es esztendő feladatairól beszélgettünk.

– Három évvel a megyei ön-
kormányzat által koordinált 
TOP (Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program) 
pályázat elnyerése után végre 
indulhat a tényleges munka. 
A nyertes vállalkozónak 270 
nap áll rendelkezésére a mun-
kálatok elvégzésére, ami azt 
jelenti, hogy 2022 januárjában 
egy teljesen megújult város-
központnak örülhetünk.
• Mit tartalmaz pontosan a be-
ruházás?
– Elbontunk hat ingatlant a 
központban, és ezek helyén egy 
modern, két szint plusz tetőte-
res szolgáltatóház épül. Lesz 
továbbá szabadtéri fitnesz-
park, játszótér és futópálya is, 
továbbá 1200 négyzetméteren 
parkolót alakítunk ki egy kicsi 
parkkal. A létesítmény funkci-
ójában és megjelenésében is új 
életre kelti Solt központját, és 
a parkolási gondokra is megol-
dást kínál. 
• Ha már a városközpont meg-
újulásáról beszélünk, említést 
kell tenni az ahhoz szervesen 
kapcsolódó, már folyamatban 
lévő sportcsarnoképítésről is.
– A település régi álma válik 
valóra a sportcsarnokkal, ami-
nek az építése – köszönhetően 
az enyhe télnek – jobban halad, 
mint képzeltük. A kivitelező 
azt ígéri, hogy a tervezett ha-
táridő előtt, már a szeptemberi 
tanévkezdésre birtokba vehet-
jük az épületet. Azt követően, 
aki hosszú kihagyás után érke-
zik Soltra, egy teljesen új vá-
rosképet talál. 
• Nagyon jelentős nagyság-
rendű fejlesztés ez egy Solt 
méretű településnek. Milyen 
területeken hasznosítják majd 
a sportcsarnokot?
– Hosszú évek álma válik most 
valóra. Három cikluson ke-
resztül voltam képviselő mi-
előtt polgármester lettem, és 
mindvégig egy sportcsarnokra 

vágyott a település. Ha tehet-
tük, erre a célra tettünk félre, 
készülve arra, hogy egyszer ta-
lálunk rá pályázatot, és akkor 
meg tudjuk építeni. 
Font Sándor országgyűlési kép-
viselő vetette fel a lehetőséget, 
hogy belügyminisztériumi for-
rásból 450 millió forintot kap-
hatnánk, amennyiben vállalni 
tudjuk a beruházás fennmaradó 
költségeit. Nagy örömmel vág-
tunk bele a 940 millió forintos 
projektbe, aminek köszönhető-
en egy minden igényt kielégítő 
multifunkcionális sportcsarnok 
épülhet Solton. A létesítményt 
nem csak sportolási célra fogjuk 
használni. Otthont adhat színhá-
zi előadásoknak, koncerteknek, 
iskolai tanévnyitóknak, ünnep-
ségeknek, a helyi közösségek 
– mint például a mazsorett cso-
portunk – számára gyakorlási és 
fellépési lehetőséget teremt, be-
mutatótérként működhet… Re-
ményeink szerint minden egyes 
korosztály hasznát veszi majd.  
Ez a szép és korszerű épület-
együttes 2400 négyzetméteren, 
kiszolgáló helyiségekkel, a Ma-
gyar Kézilabda Szövetség által 
szabványosított kézilabdapá-
lyával, lelátóval és hozzávaló 

öltözőkkel áll majd a soltiak 
rendelkezésére. Egyszerre több 
tornaórának is helyet adhat 
délelőttönként, majd sportren-
dezvények, bálak, vagy akár 
nagyobb lakodalmak céljára is 
igénybe lehet venni. 
• Milyen egyéb beruházások 
vannak folyamatban?
– A győztes kivitelezőt kell már 
csak kiválasztani ahhoz, hogy 
a kissolti városrészben meg-
kezdődhessen a kétcsoportos 
bölcsőde építése konyhával 
együtt. Ez a fejlesztés ugyan-
csak TOP forrásból, jövő ilyen-
korra valósulhat meg. A 115 
millió forint pályázati forrást 
önerővel kiegészítve összesen 
mintegy 140 millió forintos be-
ruházásról van szó. 

• Kirajzolódtak már a további 
tervek?
– Elkészítettük azt a tízes 
álomlistát, amit szeretnénk 
megvalósítani 2027-ig, a kö-
vetkező európai uniós tervezési 
ciklusban. Az első helyen egy 
teljesen új művelődési ház, a 
második helyen egy ugyancsak 
újépítésű óvodaépület szerepel. 
Ezek az intézmények jelenleg 
régi épületekben működnek, 
amelyek fenntartására ren-
geteget költünk. A fejlesztési 
terveink között szerepelnek 
továbbá belterületi utak, a Du-
na-partunk fejlesztése, és még 
nagyon sok előremutató elkép-
zelés. Remélem, hogy ezekből 
minél többet meg tudunk majd 
valósítani. 
• Milyen költségvetéssel indul-
tak a 2021-es évnek?
– Három és fél félmilliárd forin-
tos az éves költségvetésünk be-
vételi és kiadási oldala is, ebben 
70 millió forint tartalékot tud-
tunk képezni. Nem tudjuk még 
hogyan fog alakulni az iparűzé-
si adó bevételünk, de arra büsz-
ke vagyok, hogy a soltiak soha 
nem látott összefogással védték 
a közösség tagjait a pandémia 
alatt. Mindenkit elértünk, min-
den rászorulónak segítettünk. 
Öt autóval hordtuk ki az ételt 
azoknak, akik igényt tartottak 
erre, bevásároltunk, orvoshoz 
vittük az időseket, kiváltottuk 
a gyógyszereiket… Ezúton is 
megköszönöm kollégáim oda-
adását és lelkiismeretes mun-
káját. Ennek az összefogásnak 
komoly szerepe volt abban, 
hogy sikeresen átvészeltük ezt 
a nehéz időszakot. Biztos va-
gyok benne, hogy bármi vár is 
ránk, közösen azt is megoldjuk. 
Azt követően pedig ismét a vá-
ros javának szolgálatára fordít-
hatjuk minden erőnket. 

Tóth Tímea
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A 2021. év elejéig a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatnál 
lévő Területi Operatív Program (TOP), az MVM Paksi Atom-
erőmű Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (JETA) 
pályázati forrásaiból, valamint jelentős önerőből újult meg 
Foktő község valamennyi, a faluközpontban lévő középülete. 
Az önkormányzat az irányító hatóságnál nemrégiben jelentet-
te készre a művelődési házat, illetve az egészségházat érintő 
fejlesztéseket.      

Mint Bakai Károly 
polgármester elmond-
ta: a művelődési ház 
rekonstrukciós költ-
ségeinek főösszegén 
belül a döntő részt a 
megyei önkormány-
zat TOP pályázati, 
vissza nem térítendő 
támogatása tette ki, 
de a teljes körű meg-
valósítást a helyi önkormányzat 
önereje is segítette. Ennek kö-
szönhetően hosszú távon, vélhe-
tően évtizedekig nem kell költeni 
erre a településképi szempontból 
meghatározó, a községben élők 
komfortérzetét növelő, a benne 
folyó szolgáltatást magas szín-
vonalon ellátó, energiahatékony-
ság szempontjából is figyelemre 
méltó középületre.
Bakai Károly emlékeztetett, múlt 
év augusztus 26-án ünnepélye-
sen is átadták a teljes egészé-
ben megújult művelődési házat, 
melyre a településnek a TOP 
biztosított támogatást, 87 millió 
forint mértékben. Ezt a községi 
önkormányzat jelentős önerővel, 
50 millió forinttal egészítette ki. 
A beruházásról szólva a pol-
gármester kifejtette: „A mun-
katerületet 2019-ben adtuk át a 
kivitelezőnek.
Miután közel egy évig semmi-
lyen rendezvényt nem lehetett 
tartani, ez az időszak különösen 
alkalmas volt arra, hogy a prog-
ramok zavarása nélkül újuljon 
meg az épület. A komplexum 
ünnepélyes felavatásán Font 
Sándor országgyűlési képviselő 
és Rideg László, a megyei köz-
gyűlés elnöke is részt vett, ám a 
koronavírus-járvány miatt akkor 
csak 10 fős csoportokban lehetett 
megtekinteni az elkészült beru-
házást. A művelődési ház teljes 
körű rekonstrukciója az addig 
nélkülözött színpadtechnikát és 
az épületkomplexum légkondi-

cionálását is magában 
foglalja” – mondta  a 
polgármester.
Mint elhangzott, saj-
nos a koronavírus-jár-
vány jelenleg sem 
teszi lehetővé a ren-
dezvények tartását, 
azonban a későbbiek-
ben esküvők, családi, 
óvodai események, 

klub összejövetelek, bálok, szín-
házi előadások helyszíne lesz a 
tetszetős és modernizált épület. 
„A faluközpont másik, szintén 
településképi jelentőségű épüle-
tét, az egészségházat is felújítot-
tuk” – folytatta a polgármester.
Hozzátette, ehhez a JETA biz-
tosított forrást, melyet önerővel 
egészítettünk ki. Sajnálatosan 
a védőnői szolgálat méltatlanul 
egy nagyon régi családi ház-
ban volt elhelyezve. Az épületet 
évekkel ezelőtt már aláfalaztat-
tuk, az állékonysága megtartása 
érdekében. Elavult volt minden, 
azonban most, a rekonstrukció-
nak köszönhetően a védőnői és 
a családsegítő szolgálat munka-
társai, a községben élők legna-
gyobb megelégedésére tejesen 
új, modern környezetben fogad-
ják az oda érkezőket. 
A településvezető arról is beszá-
molt: a Magyar Falu Program 
keretében is pályázatot nyertek, 
így orvosi műszerekkel, beren-
dezési tárgyakkal és számítógé-
pes rendszerekkel is gyarapodott 
az épület infrastrukturája, illetve 
korszerűsödött a szolgáltatás.
A polgármester azzal zárta: „Fok-
tő Község Önkormányzatának az 
idei évre is nagy tervei vannak, 
hiszen a település határában ha-
marosan induló az új Duna-híd 
építése, a faluban konditermet, 
nyugdíjas klubot létesítünk, és 
csatlakozunk a bátyai vízmegtar-
tó life minta  projekthez.” 

Zsiga F.

Megújult Foktő  
valamennyi középülete

Kezdik az új városközpont 
építését Solton

Bakai Károly 
polgármester

Hat ingatlant elbontunk  
a városközpontban,  

és ezek helyén egy modern  
szolgáltatóház épül  

impozáns környezetben  
– tájékoztat Németh István  

polgármester.



Soha annyi útfelújítási lehetőség előtt nem állt a körzet, mint ami most látszik megvalósul-
ni. Talán nincs is olyan település a választókörzetben, amely valamilyen módon ne lenne 
érintett – fogalmazott Font Sándor országgyűlési képviselő a Bács-Kiskun megye 3-as 
számú egyéni választókerületében megvalósítás vagy előkészítés alatt álló útfejlesztések, 
útépítések összefoglalásakor. Segítségével gyűjtöttük csokorba az érintett szakaszokkal 
kapcsolatos legfontosabb információkat az alábbiakban.

KISKŐRÖS  
- SOLTVADKERT 

Március 16-án a kivitelező át-
vette az 53-as számjegyű főút 
Soltvadkert és Kiskőrös közötti 
szakaszát, felvonultak az út-
építő gépek, és elkezdődött a 
teljeskörű felújítás, amely a Kis-
kőrös-Soltvadkert-Kecel kör-
forgalomtól a kiskőrösi MOL 
kútnál található körforgalomig 
tartó részt érinti. A rendkívül 
fontos és nagy terhelésű sza-
kasz felújítása két finanszírozási 
részből tevődik össze, de egyet-
len felvonulásban valósul meg. 
A napi terhelés 12 ezer egység 
járműre tehető ezen a szaka-
szon, és az utóbbi időben csak 
foltozásos javításokra volt le-
hetőség, aminek következtében 
egy nagyon tagolt, sok helyen 
már a közlekedésre nehezen 
alkalmas útfelület alakult ki, 
ami indokolttá tette a mostani 
fejlesztést. Ezzel az 53-as út 
– beleértve a három-négy év-
vel ezelőtti beruházást – 25-28 
kilométer hosszan, gyakorlati-
lag a Kiskunhalas-Pirtó-Solt-
vadkert-Kiskőrös szakaszon 
teljesen megújul. A Soltig tartó 
szakaszon a legrosszabb része-
ket Akasztó után már sikerült 
tavaly felújítani. Dunatetétlen 
magasságában van még egy kri-
tikus rész, de összességében a 
jelenlegi projekttel egy megfe-
lelő állapotot érünk el. 

AKASZTÓ – CSENGŐD 
- SOLTSZENTIMRE

Március 18-án elkezdődött 
az 5217-es kódszámú út 
Soltszent imre-Csengőd Kul-
lér érintésével mintegy 6 
kilométeres szakaszának a 
csengődi bekötőútig való 
felújítása. Ehhez a beruhá-
záshoz kapcsolódik egy ter-
vünk, mely szerint a csengődi 
torkolattól kezdődő 5306-os 
számú út Akasztóig tartó tel-
jes szakaszát is fel szeretnénk 
újítani. Az előkészítő ter-
vezés folyik, de még nincs 
hivatalos forrása a majdani  
beruházásnak.

SOLTVADKERT - TÁZLÁR

Még mindig az alsóbbren-
dű útszakaszoknál maradva, 
utolsó fázisa következik a 
Soltvadkert-Tázlár 5405-es 
út felújításának, már csak az 
úgynevezett kopóréteget kell 
rávinni. A munkák 80 száza-
lékát tavaly elvégezték, amint 
az időjárás ezt lehetővé teszi, 
a végső simítások is megtör-
ténnek. A beruházás természe-
tesen komplex, vagyis benne 
foglaltatik az ároképítéstől 
a vízátereszek cseréjén, az 
útszegélyek karbantartásán, 
zúzalék kővel való feltöltésén 
át a padkázásig bezáróan min-
den részfeladat. 

TÁZLÁR – KISKUNMAJSA

Tavaly év végén kormány-
döntés született a Tázlár-Kis-
kunmajsa útvonal felújításáról, 
a beruházás megindítása az 
év második felében várható. 
Ez azért fontos beruházás a 
térségben élők számára, mert 
Solt, Akasztó, Kiskőrös, Kecel, 
Soltvadkert irányból nagyon 
sokan ezen az úton közleked-
nek Szeged felé. 

BÓCSA - JAKABSZÁLLÁS

A továbbiakban két darab ket-
tős számjegyű főút is megújul. 
Az egyik fejlesztés az 54-es 
számú főutat érinti, ami Solt-
vadkert és Kecskemét között 
23 kilométeres szakaszon nincs 
még felújítva, Bócsától Jakab-
szállásig. Erről is kormánydön-
tés született. A beruházáshoz 
kapcsolódó eljárások itt is az 
év második felében indulnak. 

SOLT – KECSKEMÉT

Hasonló a helyzet az 52-es 
főúttal, ami – érvényes kor-
mánydöntés értelmében – Solt 
határától Kecskemétig, az au-
tósztrádáig újul meg, mintegy 
50 kilométer hosszúságban. A 
kiskőrösi járás és környékéhez 
kapcsolódó többi beruházáshoz 
hasonlóan ez is az év második 
felében indul. 

KALOCSA ÉS  
AZ ÚJ DUNA-HÍDRA  

VEZETŐ UTAK

Egy másik, igen jelentős fej-
lesztési csomag is megvalósul 
a körzetben, aminek elemei a 
Kalocsa-Paks Duna-híd beru-
házáshoz kapcsolódó ráveze-
tő és kisegítő utak építéséhez 
köthetők, s mint ilyen, egy 
teljesen más logika és finanszí-
rozás szerint történnek. Miután 
a hídépítéshez a munkaterület 
átadása megtörtént, és eköz-
ben a környékbeli másodrendű 
utak szinte mindegyikénél be-
fejeződött a felújítás tervezése, 
a hídépítéssel párhuzamosan 
megkezdődhetnek különböző 
szakaszokon a már megterve-
zett útfelújítások. Ezeket ko-
rábban már összegeztük, így 
most csak nagyvonalakban 
vesszük sorra.  

A Duna partján futó 5106-os 
út teljes hosszában felújítást 
kap Dunapatajtól Foktőig. 
Ugyancsak teljes felújításban 
részesül Dunapatajtól az 5308-
as számú út – ami Dunapatajt 
és Szakmárt köti össze, majd 
tovább halad Miske irányába 
– és eközben Öregcsertőnél és 
Homokmégynél a bekötőutak 
is felújítást kapnak. Meg fog 
épülni továbbá a hídról való 
leérkezés után Kalocsát nyuga-
ti-délnyugati irányba elkerülő 
szakasz is. Ez egy teljesen új 
út lesz, ami a hídról lejövő for-
galmat vezeti el, és Bátya előtt 
érkezik az 51-es számú főútra, 
amely főutat szintén felújí-
tanak Kalocsa belterületétől 
egészen a szekszárdi Duna-hí-
dig. Ezekről már kormány-
döntés, az útszakaszról pedig 
tervezési végzés is van. Most 
a forrás megszerzése, majd a 
közbeszerzési kiírás lesz fo-
lyamatban. Miután a járvány-
ügyi helyzet miatt tavaly 5 
százalékos visszaesést élt meg 
a magyar gazdaság – ami érez-
teti hatását a költségvetésben 
– van némi bizonytalanság 
abban a tekintetben, hogy mi-
kor lesz elrendelve ezeknek 
az útszakaszoknak a forrás 
háttere. Nagy a valószínűsége, 
hogy szakaszokra lesz bontva a  
kivitelezés. 

SOLTVADKERTET 
ELKERÜLŐ ÚT

A kalocsai hídról levezető, 
már említett elkerülő út mel-
lett megépül a Soltvadkertet 
elkerülő út is, amely felfűzi a 
település összes ki- és bemenő 
műútjait, és kiváltja a telepü-
lés központjában jelenleg ösz-
szefutó 53-as és 54-es főutak 
rendkívül nagy forgalmát. Itt 
a beruházás előkészítésének 
az utolsó szakaszában járunk. 
Most már meg van az a mint-
egy 200 millió forint is, amiből 
elkészülhet a műszaki kivite-
lezés tervezése árbecsléssel, 
beleértve az új árkok, körfor-

galmak, a jelenleg létező csa-
padékvíz-elvezető csatornákon 
való átvezetés, a növényeknek 
és állatoknak a nemzeti parkok, 
valamint környezetvédelmi ha-
tóságok által előírtak szerin-
ti mentésének a költségei. Ezt 
a tervezőnek négy hónap alatt 
kell elvégeznie – ezzel párhu-
zamosan jelenleg is végzik a 
geodéták a nyomvonal kijelö-
lést – utána pedig ki lehet írni 
a közbeszerzést és a kivitelező 
kiválasztása után kezdődhet az 
építkezés. Ennek várható idő-
pontja jövő év február-április 
lehet.  
A tervezéssel és a közbeszer-
zési felhívással egyidőben 
elindul a nyomvonal végle-
ges kijelölése és megteszik a 
vásárlási ajánlatot az érintett 
ingatlantulajdonosoknak. A 
tapasztalatok alapján ez 90 
százalékban sikeres, vagyis az 
ajánlatot ilyen arányban elfo-
gadják a tulajdonosok és az 
ellenérték kifizetése néhány 
hónapon belül meg is törté-
nik. Akik nem fogadják el az 
ajánlatot az egyeztetéseket kö-
vetően sem, azok az érintettek 
közigazgatási vagy bírósági el-
járás elé vihetik az ügyet, de a 
terület kisajátítását megakadá-
lyozni nem tudják. A témában 
több egyeztető fórum lesz a 
jövőben, amikor minden fel-
merülő kérdést tisztázni lehet.

TABDI BEKÖTŐ 
IS TERVBEN

Mint az a fentiekből is lát-
szik, soha nem látott mértékű 
útfejlesztésre készülhetünk 
a jövőben. Természetesen ez 
nem jelenti azt, hogy minden 
probléma egycsapásra megol-
dódna, de nagyot lépünk elő-
re. Már tudjuk azonban azt is, 
hogy a következő útfelújítás, 
amelyre javaslatot teszünk, a 
Csengőd-Tabdi érintésű 5307-
es út mintegy 6 kilométeres 
szakasza lesz a Kiskőrös-Páhi 
úttorkolatig! 

Tóth Tímea fotó:vira.hu
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Az Ön Volkswagen márkakereskedője: 

Autócent Kft. 
6230 Soltvadkert, Kossuth L. út 97/2., telefonszám: +36 78 581 900, vw@kevesauto.hu, www.kevesauto.hu

Az ID.3 1ST modellek felszereltségtől függő, kombinált elektromosenergia-fogyasztása: 14,1-19,4 kWh/100 km, CO₂-kibocsátása: 0 g/km. A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzí-
tett, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, 
hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, 
valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A képen látható gépkocsi illusztráció.

Az új, elektromos

P232_VW_ID3_kereskedoi_210x140_AUTOCENT.indd   1 2020. 09. 23.   16:09:07

Március 16-án megkezdődtek az útfelújítási munkálatok az 53-as főút  
Kiskőrös-Vadkert-Kecel hármas körforgalmától a kőrösi MOL kútig tartó szakaszán.  

A kivitelező Duna Aszfalt Kft. a nyári időszakra ütemezte a befejezést,  
addig félpályás útlezárásra számíthatunk az érintett útszakaszon.  

Az itt közlekedők türelmét kérem – tájékoztatott Font Sándor.

Soha nem látott mértékű 
útfejlesztések indulnak 
Kiskőröstől Kalocsáig
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A Kalocsától délre található Bá-
tya, Miske, Dusnok, Fajsz telepü-
lések már kiépített, 700 hektáros, 
öntözőfürttel ellátott területén, 40 
gazdálkodó részvételével jött lét-
re hazánk, egyben a kalocsai járás 
legnagyobb öntözési közössége. 
Az öntözési közösségnek való 

megfelelést bizonyító projekt-
tervet a Nemzeti Földügyi Köz-
ponthoz nyújtották be, amelyet 
a Központ közigazgatási határo-
zattal fogadott el. Amint azt Szi-
geti Tamástól, a Kalocsa Térségi 
Öntözési Közösségek vezetőjétől 
megtudtuk, a kormány kiemel-

ten támogatja a klímaváltozás-
hoz való alkalmazkodást, ezzel 
összefüggésben az öntözésfej-
lesztést és a gazdálkodói együtt-
működéseket. Kalocsa mellett 
ennek jegyében hoztak létre kettő 
gazdálkodói közösséget (KÖK 
Észak/Dél), ami a jövőben egy 

egységként működik. Az Öntözé-
si Közösség a jövőben minden bi-
zonnyal további gazdálkodókkal, 
illetve területekkel bővül majd. 
Az agrármérnök kiemelte: a 700 
hektárból 400 hektár a vízigényes 
kertészeti kultúra, melynek több, 
mint a fele  kalocsai fűszerpap-

rika. Az együttműködéssel meg-
nyílt a lehetőség a gazdálkodók 
előtt, hogy a hazai és uniós for-
rásokból a fenntartási, működési 
és beruházási céljaik eléréséhez 
megemelkedett támogatási in-
tenzitás mellett jussanak. Mint 
elhangzott, a fűszerpaprika és 

egyéb vízigényes növények jövő-
jének fennmaradása miatt a kor-
mányzati szándék példás, hiszen 
hozzájárul a kiemelkedő nemzeti 
értékek, köztük a hungarikumok 
és a hagyományőrzés népszerűsí-
téséhez is. 

Zs.F.

Megalakult az ország legnagyobb öntözési közössége  

Júliustól betiltják  
az egyszer használatos 

műanyageszközöket

Július elsejétől hazánkban is életbe lép az uniós sza-
bály, melynek értelmében betiltják az egyszer használa-
tos műanyag eszközök forgalmazását és használatát. Így 
a nyári szezontól nem lesznek megvásárolhatók mások 
mellett a műanyag evőeszközök, fültisztítók, lufipálcák és 
italkeverők sem. A cél a környezetszennyezés minél haté-
konyabb visszaszorítása, még akkor is, ha ez egyesek sze-
rint a higiénia rovására mehet. A betiltás okáról és annak 
előnyeiről Greksa Lászlóné Szilvia, lelkes homokmégyi kör-
nyezetvédő aktivista tájékoztatta lapunkat. 

Bár olcsó és praktikus megol-
dás a műanyag, vitathatatlan, 
hogy jelentősen károsítja a 
környezetet. Ennek ellenére a 
második világháború óta tart 
hódító útja, a tömegesen gyár-
tott műanyagok jelen vannak 
a háztartásokban, a járművek-
ben, az egészségügyben, az 
elektronikában, a hadiiparban, 
az űrkutatásban, életünk szinte 
minden fontos területén.
Mégis, július elsejétől új idő-
számítás kezdődik a műanya-
gok elleni harcban, ugyanis 
megváltozik a hulladékgazdál-
kodás szabályozása az Európai 
Unióban, és hazánkban is élet-
be lép az ezzel kapcsolatos új 
kormányrendelet. 
Ennek értelmében kivonják a 
forgalomból a műanyag fül-
tisztítókat, evőeszközöket, 
tányérokat, szívószálakat, 
italkeverőket, még a léggöm-
bpálcikákat is, hogy csak egy 
szuszra felsoroljuk a legin-
kább ismert „egyszer haszná-
latosokat.”
A rendelet célja elsősorban az 
egyszer használatos műanyag 
tárgyakból származó hulladék 
megelőzése és csökkentése.
Greksa Lászlóné Szilvia, ho-
mokmégyi lelkes környezet-
védelmi aktivista elmondása 
szerint a felsoroltak a legrosz-
szabb fajta műanyagok.
„5-10 percig használjuk, majd 
sajnos általában a természetben 
kötnek ki ezek a tárgyak. Jobb 
esetben a kukába dobják az em-
berek, de gyakran még onnan is 
a természetbe kerül. Akár egy 
zacskóról, akár egy pohárról 
legyen szó, mind-mind ki lehet 

váltani környezetkímélő, alter-
natív anyagokkal.”- hangsú-
lyozta az aktivista
A magyar jogszabály – túltel-
jesítve az uniós előírást – ki-
terjed az egyéb műanyagokra, 
például italtartó poharakra és a 
műanyag zacskók használatá-
nak korlátozására is.
A rendelet értelmében a tiltólis-
tán szereplő termékeket kizáró-
lag fenntartható anyagokból 
lehet majd készíteni és forgal-
mazni. 
A négy hónap múlva bekövet-
kező változás lekövetésénél 
némi könnyebbséget jelent, 
hogy számos műanyag áru-
cikknek létezik természetes 
anyagból készült megfelelője.
Greksa Lászlóné Szilvia ezeket 
a felsorolta:
„Papírral, többször használa-
tos műanyaggal, fémmel, por-
celánnal, üveggel, bármivel ki 
lehet váltani az egyszer hasz-
nálatos környezetszennyező 
műanyagot”
Mint elhangzott, július 1-től 
a rendelet hatálya kiterjed a 
hungarocellből készült étel-
tároló edényekre, például do-
bozokra és azok fedelére, az 
italtárolókra, beleértve azok 
kupakját, vagy fedelét, il-
letve az egyszer használatos 
műanyag poharakra.  
Azoknál a termékeknél, ame-
lyeknél még nem állnak rendel-
kezésre megfelelő alternatívák, 
a hangsúly elsősorban a hasz-
nálatuk korlátozásán lesz – 
tudtuk meg Greksa Lászlóné 
Szilvia környezetvédelmi akti-
vistától. 

Zsiga Ferenc

A Vegesol R® a hazai réz-
tartalmú kontakt gombaö-
lő szerek közt egyedülálló 
módon növényi olaj alapú 
hatás és tapadásfokozó 
adalékanyagokat tartalmaz. 
A kiváló minőségű ható-
anyag így rugalmas, a le-
vegőt áteresztő filmréteget 
képez a permetezett felszí-
nen. Ez a filmréteg stabili-
zálja a hatóanyagot, így az 
nagyon lassan mosódik le. 
A készítmény hatástartama 
ezáltal hosszabb mint más 
szereké. A Vegesol R® bio-
lógiailag aktív rézion kon-
centrációja többszöröse a 
többi rézkészítményének. 
A gombaspórák és a bak-
tériumok könnyebben fel 
tudják venni a rezet, így na-
gyobb hatékonysággal tör-
ténik meg azok pusztítása. 
A növényi olaj alapú hatás-
fokozó anyagok haszná-
latának eredményeként a 
Vegesol R® használatakor a 
hektáronként kipermetezett 
réz mennyisége 40-60%-
al kevesebb mint az egyéb 
réztartalmú készítmények 
esetében, így ez kíméli a 
környezetet, csökkenti an-
nak rézterhelését.
A Vegesol R®-ben találha-

tó linolsavas napraforgóolaj 
polimerizációs képessége 
egyedivé teszi a terméket. 
Az olaj speciális térhálós 
szerkezetének köszönhe-
tően a permetezést követő 
csapadék, harmat, öntözés 
nyomán a kipermetezett 
szer nem oldódik vissza. 
Ezek a csapadékformák te-
hát nem tudják azonnal le-
mosni a növény felületéről 
az olaj adalék által képzett 
filmréteget és az abban ol-
dott hatóanyagot sem. Az 
azonos biológiai hatékony-
ság eléréséhez kevesebb 
aktív hatóanyag szükségel-
tetik, mint a speciális olaj 
adalék használata nélkül, 
vagy más adalékanyagok 
alkalmazásával. Ezt, a kü-
lönleges olajos adalékú réz 
termék gyártását, szabada-
lom védi.
A Vegesol R® gombaölő 
szert almatermésű kultúrák-
ban a tűzelhalás és a vara-
sodás ellen, rügyfakadástól 
a zöldbimbós állapot végé-
ig 2-3 alkalommal javasolt 
kipermetezni. A kezelése-
ket 7-10 naponként ismé-
telve, nagy lémennyiséggel 
jutassuk ki. Almában általá-
ban a zöldbimbós és az eg-

érfüles 
állapotban történt védeke-
zések vezetnek eredmény-
re.
A Vegesol R® az alábbi  
kultúrákban használha-
tó 2-3 liter/ha-os dózisban:  
szőlő, almatermésűek, őszi-
barack, köszméte, piros 
ribiszke, málna, paprika, pa-
radicsom, borsó, hagyma, 
burgonya, csonthéjasok. 
A maximálisan kijuttatható 
réz hatóanyag mennyisége 
4 kg/ha Európában, ami a 

Vegesol R®esetében 4 per-
metezés elvégzését teszi 
lehetővé, 3 l/ha dózis hasz-
nálatával, egy vegetációs 
idő alatt.
A Vegesol R® készítmény 
III.-as kategóriájú gombaö-
lő szer, tehát szabadon vá-
sárolható. Kiszerelése 5 és 
20 liter. Keresse a növény-
védő szer kereskedőknél 
és a gazdaboltokban.

www.hechta.hu
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Töretlen az érdeklődés a Paks II. Akadémia iránt
Közel százan szereztek atomerőművi üzemeltetési szak-
mérnök, szakember képesítést mostanáig a Paks II. Akadé-
mia keretében. A partneregyetemek mindegyikén lezárult 
az első tanév, amelynek tapasztalatai alapján a képzést fi-
nanszírozó Paks II. Zrt. megemelte a hallgatói keretszámot 
és a finanszírozási összeget.

A Paks II. Zrt. 2019-ben hat 
felsőoktatási intézménnyel – a 
Budapesti Műszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetemmel, a 
Pécsi Tudományegyetemmel, a 
Debreceni Egyetemmel, a Pan-
non Egyetemmel, a Miskolci 
Egyetemmel és a Dunaújvárosi 
Egyetemmel – együttműkö-
désben hozta létre a Paks II. 
Akadémiát. A program kereté-
ben már a második évfolyamon 
képezik a szakembereket. Az 
egyetemek egy része ősszel, 
mások most, keresztféléves 
rendszerben indították el a  
képzést.
Mittler István, a Paks II. Zrt. 
kommunikációs igazgatója 
elmondta, hogy minden egye-
tem esetében meghatározott 
létszámig vállalta a két új 
blokk létesítéséért felelős cég 

a finanszírozást, de több intéz-
ménynél ennél nagyobb volt az 
érdeklődés, és önköltségen is 
tanultak a kurzus keretében.
Az első tanév során négy 
egyetem ősszel, kettő tavasz-
szal indította az atomerőmű-
vi üzemeltetési szakmérnök 
szakirányú továbbképzést.  
A képzés mindenhol lezá-
rult, tanulmányaik végezté-
vel nyolcvanan tettek sikeres 
vizsgát, számolt be az eredmé-
nyekről Mittler István. Azt is 
hozzáfűzte, hogy a következő 
tanévben már emelt összegű 
támogatást nyújt a Paks II. Zrt. 
az egyetemeknek és a hallgatói 
keretszámokat is megnövelték, 
így akár 135-en szerezhetnek 
térítésmentesen atomerőművi 
üzemeltetési szakmérnök vagy 
szakember képesítést.
A 2020/2021. tanév őszi fél-
évében három egyetemen in-
dult el a képzés. A Miskolci 
Egyetemen és a Debreceni 
Egyetemen 15-15 fő kezdte 
meg tanulmányait, míg a Duna-
újvárosi Egyetemen ismét na-
gyon nagy volt az érdeklődés, 
a 25 fős kvótát jóval felülmúlta 
és tucatnyian önköltségen ta-
nulnak. A Pécsi Tudomány-
egyetem és a Pannon Egyetem 
most, keresztféléves rendszer-
ben indítja a továbbképzést, 
az előbbi egyetemen 25, az 
utóbbin 15 résztvevővel, akik 

mindannyian a Paks II. Zrt. tá-
mogatását élvezik.
Mittler István kifejtette, hogy 
a jól képzett szakemberek 
iránt mindenhol – a nukleáris 
iparban is – nagy a kereslet.  
– A Paks II. projekt az évszá-

zad hazai beruházása. A két új 
blokk legalább 60 éven át szol-
gáltat megfizethető áron klíma-
barát energiát. Létesítésükhöz, 
működtetésükhöz fontos a ma-
gasan képzett munkaerő – vá-
zolta. Mint részletezte, éppen 

ezért hívta életre a projektcég a 
Paks II. Akadémiát, amely szín-
vonalas képzési programot kí-
nál az egyetemi hallgatóknak az 
alapképzés vagy a mesterképzés 
befejezése után. – Azok, akik 
elvégzik ezt a továbbképzést, 

megalapozhatják jövőjüket egy 
olyan iparágban, amely a kö-
vetkező évtizedekben kiemelt 
szerepet tölt be úgy hazánk gaz-
daságában, mind nemzetközi 
szinten – mutatott rá a Paks II. 
Zrt. kommunikációs igazgatója.

Mittler István, a Paks II. Zrt. 
kommunikációs igazgatója

Elkezdődött a 20. magyar  
Duna híd építése

Megkezdődtek a Kalocsa-Paks Duna-híd kivitelezési munkái. Mint minden beruházási 
helyszínen, úgy itt is először a földmérők jelentek meg kitűzni a létesítmény helyét és a 
hozzá vezető út nyomvonalát, és mint beszámoltunk róla, a megelőző régészeti feltárás 
is folyamatban van. Látványosabb építési tevékenység az év közepétől várható, a meder-
ben lévő két pillért ősszel kezdik zsaluzni.

A tíztámaszú műtárgy többi pil-
lére a jobb és bal part közelében 
lévő kisebb szigeteken, illetve 
az ártér, általában nem víz alatt 
lévő külső részein lesz. Az al-
földi oldalon Foktő közigazga-
tási területén épül a hídfő. 
A legközelebbi város Kalocsa, 
ezért emlegeti kalocsai hídként 
is a létesítményt. Ez lesz a Duna 
huszadik magyarországi hídja. 
Hossza 946 méter, az átveze-
tő út kétszer egysávos lesz, s 
mellette, mindkét irányban ke-

rékpárutat is kialakítanak, biz-
tonsági sávokkal. A híd főtartóit 
(polinokat) közel 22 méteresre 
építik, ezekből indulnak ki az 
úgynevezett tapadóbetétes ká-
belek, melyek megfelelő módon 
feszítik a szerkezetet – tájékoz-
tatta szerkesztőségünket a Nem-
zeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
A mederpillérek a hajózási út-
vonalon kívül helyezkednek 
el, ezért a kivitelezési idő nagy 
része alatt a folyami forgalom 
zavartalan lehet.

A paksi és kalocsai térséget ösz-
szekötő, 946 méteres műtárgy 
három részből áll majd: közé-
pen a mederhíd, jobbra és balra 
a hullámtéri hidak. A három rész 
különböző megoldású, de egysé-
ges szerkezetet alkot.
A kivitelezéshez felhasználnak 
egyebek mellett 18440 köbmé-
ter szerkezeti betont, 2380 méter 
vasbeton cölöpöt, 5600 tonna 
hídszerkezeti acélt. Készül 233 
tonna hídkorlát és 1940 méter 
közúti vezetőkorlát is.          Zs.F.
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Régen várt szerencsés fordu-
lattal vághatnak neki a búzater-
mesztők az idei évnek, hiszen 
nagyon komoly érdeklődés 
mellett söprik ki a raktáraikból 
az utolsó búzatételeket a felvá-
sárlók és az új termésre is ko-
moly érdeklődés mutatkozik. 
Ha ez így megy tovább, való-
ban érdemes lesz óvni, védeni 
a jó termés, a jobb minőség, a 
nagyobb árbevétel és nyereség  
reményében.
Innentől kezdve a víz (pozitív 
és negatív értelemben is), a tá-
panyagutánpótlás és a növény-
védelem lesz a kulcsa az elérni 
kívánt hozamoknak.
Kell egy-egy jó gyomirtó, ro-
varölő, illetve gombaölő szer 
és a legfontosabb várható 
problémák ellen biztosított a  
védekezés.
Könnyen felépíthetjük tehát a 
technológiát, amihez az FMC ru-
galmasan választható szerkezeti 
elemeket kínál.
Az alapot a 4 komplett gyomirtó 
szer valamelyikével biztosíthat-
juk, melyek közül a gyomviszo-
nyok és időzítés függvényében 
rugalmasan választhat a termelő:

1. Granstar® Super 50 SX®  
(átlagos gyomosodás, jellemző-
en ebszékfű)
2. Granstar® SuperStar (galaj, 
acat, nem tipikus T4-es gabona 
gyomok, árvakelésű napraforgó)
3. Omnera® LQM® (galaj, acat, 
egyéb kétszikűek, árvakelésű 
napraforgó)
4. Pointer® Star (galaj, acat, 
egyéb kétszikűek, árvakelésű 
napraforgó)
Ezeket egészíti ki a Rapid® CS 
rovarölő szer, aminek nagy hasz-
nát vehetjük a vetésfehérítők és 
levéltetvek elleni küzde-
lemben. A kalászosok 
levél- és kalászbeteg-
ségei minden tavasszal 
felütik a fejüket, melyek 
kivédésére minden cso-
magnak van Riza® 250 
EW gombaölő szerrel ki-
egészített változata is, 
ami megfelelő időzítés-
sel hatékony megoldást 
kínál a lisztharmat, hel-
mintospórium, szeptória 
vagy a kalászfuzáriózis  
ellen is.
Az elmúlt évek tapasz-
talata azt mutatja, hogy 

a legnagyobb igény a Grans-
tar® SuperStar Rapid + Riza 
csomagra jelentkezik. Ez nem 
véletlen, hiszen a széles ha-
tásspektrum és kiváló szelekti-
vitás mellett továbbra is fontos 
szempont, hogy utóvetemény 
korlátozás nélkül használható.
Idén tehát 6 termékből 8 vá-
lasztható kalászostechnológiai 
csomag (12 és 25 ha-os méretek-
ben) érhető el a növényvédő szer 
kereskedőknél, melyekkel egy-
szerre hatékony és gazdaságos 
kalászos technológia építhető fel.

RUGALMASAN ÖSSZEÁLLÍTHATÓ A HATÉKONY  
ÉS GAZDASÁGOS KALÁSZOSTECHNOLÓGIA

Napraforgó árvakelés

További információ: 
www.fmcagro.hu/kalaszoscsomagok

A növényvédő szereket biztonságosan és felelősséggel használja! Kérjük, mindig kövesse a készítmény címkéjén  
leírtakat annak alkalmazásakor! Az ® és ™ jellel jelölt termékek az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkanevei.

Miskolczi Anikó 
+36 70 320 3435

Tóth János 
+36 20 998 1258

Vetésfehérítő Szeptória

ELHUNYT KOVÁCS SÁNDOR 
(1947-2021) érseki tanácsos 

A Kalocsa-Kecskeméti Főegy-
házmegye, a Keceli Esperes-
kerület, a rokonok és a tisztelői 
a gondviselő Isten akaratát 
elfogadva tudatták, hogy Ko-
vács Sándor érseki tanácsos, 
soltszentimrei plébános életé-
nek 74., áldozópapságának 50. 
évében, 2021. március 1-jén a 
szent útravalóval megerősítve 
a kecskeméti megyei kórház-
ban visszaadta lelkét Teremtő-
jének.
Lelki üdvéért március 10-én 
déli 12 órakor mutattak be 
engesztelő szentmisét a solt-
szentimrei plébániatemplom 
előtti téren. Ezt követően a he-
lyi temetőben helyezték örök 
nyugalomra.
Kovács Sándor 1947. ok-
tóber 26-án született Szeg-
váron. 1971. június 20-án 
szentelték pappá Vácott. Ezt 
követően káplánként szolgált 
Tiszakécskén; 1973-tól Kis-
kundorozsmán; 1975-től Új-
pest-Kertvárosban; 1977-től a 
szolnoki Szentlélek Plébánián; 
1978-tól Budapest-Pestszent-
lőrincen. 1982-től kihelyezett 
lelkész Harkakötőnyben, majd 
1985-től kisegítő lelkipásztor 
Kecelen.
1986-ban történt inkardiná-
ciója a Kalocsai Főegyház-
megyébe. Ezután plébános 
Bácsbokodon, 1991-től pedig 

emellett plébániai kormányzó-
ként ellátta a bácsborsódi plé-
bániát is.
1989-től a Bajai Teológiai Tan-
folyam előadója, majd 1992-
től az intézmény igazgatója 
volt. 1993-ban érseki tanácsosi 
kinevezést kapott.
1998-tól plébániai kormányzó 
Sükösdön, majd rövid időre 
betegszabadságra ment. 2000-
től plébános a bajai Szent Ist-
ván Plébánián; 2001. júliustól 
novemberig plébános Páhiban, 
egyben oldallagosan ellátta 
Kaskantyú, Soltszentimre és 
Tabdi településeket. 2001 no-
vemberétől soltszentimrei plé-
bános, és oldallagosan ellátta 
a Tabdit, valamint 2002-től 

2013-ig Kaskantyút is.
2021. február 20-án a kecskemé-
ti megyei kórházba szállították, 
ahol koronavírus-megbetegedés 
miatt elhunyt.
Bábel Balázs érsek március 
7-én, vasárnap a kalocsai fő-
székesegyházban szentmisét 
mutatott be lelki üdvéért.
Március 10-én déli 12 órakor 
mutattak be engesztelő szent-
misét az elhunytért a soltszen-
timrei plébániatemplom előtti 
téren. Ezt követően a helyi te-
metőben helyezték örök nyu-
galomra.

Forrás: Kalocsa-Kecskeméti  
Főegyházmegye

Fotó: Római Katolikus  
Plébánia, Páhi

Mézszentelő misét tartottak 
A kalocsai Szent István ki-
rály templomban tavaly ren-
deztek először mézszentelő 
szentmisét, amit mézkósto-
lás is követett. A hagyomány-
teremtő kezdeményezés 
nyomán idén március 7-én 
is szentmisén vettek részt a 
méhészek, jóllehet, a pandé-
miás helyzet miatt a mézkós-
tolás ezúttal elmaradt. 

A február derekán kezdődött 
nagyböjti időszak a lélek meg-
tisztulásáról, a tavasz pedig a 
természet megújulásáról szól. 
A Lakatos Ákos kalocsai 
méhésztől származó ötletet 
először az Országos Magyar 
Méhészeti Egyesület Kalocsai 
Szervezete, majd a Szent Ist-
ván király templom karolta fel 
a múlt évben.
Dr. Mészáros István temp-
lomigazgató a szentmisén tartott 
prédikációjában hangsúlyozta: 
„Az áldás nemcsak a méznek, 
mint terméknek szól, hanem a 
méhészeknek és maguknak a 
méheknek is, amelyek szerepe 
talán sosem volt fontosabb az 
ökoszisztémában, mint ma.” 
Nem véletlenül került éppen 
március elejére a mézszente-
lés, hiszen a katolikus egyház 
nagyböjti időszakának lényege 
a megtisztulás, a méhek pedig 
éppen ilyenkor végzik „tisztuló 
repüléseiket”. 
A március 7-én megtartott méz-
szentelő szentmisén sok kör-

nyékbeli méhész jelent meg, 
hogy áldást kérjen az általa ké-
szített termékre.  Magyarorszá-
gon idén, március 10-én először 
szentelnek külön napot ezeknek 
az értékes beporzó rovaroknak. 
A magánkezdeményezésből in-
duló természetvédelmi nap mel-
lé támogatóként sorakoztak fel 
a tudományos élet, a civil szer-
vezetek, a közoktatás és a média 
érdekelt képviselői és a bepor-
zók szorgos munkájának ünnep-
lésére, segítésére és védelmére 
szólítva fel a társadalmat.
A virágos növények 87 szá-
zaléka, köztük a legfontosabb 
termesztett növények háromne-
gyede igényli a beporzók köz-
reműködését a termés-, illetve 
a magképzéséhez. Ezek között 

találunk sok zöldség- és gyü-
mölcsfélét, melyek táplálkozá-
sunk alapjai, valamint gyógy- és 
fűszernövényeket. Hogy csak 
néhányat emeljünk ki: ilyen a 
bab, burgonya, hagyma, karfiol, 
káposzta, padlizsán, paprika, 
retek, sárgarépa, tök, uborka, 
alma, áfonya, barack, cseresz-
nye, dinnye, gesztenye, körte, 
kakaóbab, kávé, narancs, szil-
va, citrom, mandula, mustár- és 
szezámmag, gyapot, naprafor-
gó, repce, takarmánylucerna. 
Az emberiség egyik első éde-
sítőszeréről, a mézről se feled-
kezzünk meg, az is a beporzás 
mellékterméke.
Kívánunk a méhészek munkájá-
hoz jó erőt, egészséget!  

Zsiga F.

Március 10-e a méhek napja

Városgazda rendszer indult
KALOCSA - Március 3-án 
a városházán dr. Filvig Géza 
polgármester mások mellett a 
március elsejétől működő vá-
rosgazda rendszert mutatta be. 
Mint elhangzott, a kor technikai 
lehetőségeit alkalmazó új rend-
szertől azt várják: a közterületek 
és a város üzemeltetése kapcsán 
felmerülő problémák, a lakossá-
gi észrevételek gyorsabban, ha-
tékonyabban jussanak majd el az 
önkormányzat illetékeseihez.
A közterületekkel kapcsolatban 
nagyon aktív és érzékeny a la-
kosság – konstatálta a polgár-
mester, mivel szerinte ez fontos 
visszajelzés az önkormányzat 
számára, és megkönnyíti az ez-
zel összefüggő munkát.

Filvig Géza elmondta: „Fontos, 
hogy az emberek úgy érezzék, 
hogy a Hivatal értük dolgozik, 
s hogy minél élhetőbb, minél 
komfortosabb legyen a város.”
A városgazda feladatait a két 
közterület-felügyelő, Tamás 
Péter és Szűcs Zsolt plusz ja-
vadalmazásért látják el. E célra 
hivatali mobiltelefonnal is ren-
delkeznek, - akár munkaidőn 
kívül is - fogadják a bejelentése-
ket. A lakosság immár közvetle-
nül hozzájuk is fordulhat a város 
közterületeit érintő észrevételek-
kel, problémákkal.
A polgármester elmondta: erre a 
célra egy email - címet is létre-
hoztak:varosgazda@kalocsa.hu 
Ez egy olyan hivatalos bejelen-

tési forma, amelyről a bejelentő 
visszaigazolásképpen választ 
kap.
Emellett egy Facebook oldalon 
és egy Messenger vonalon is 
be lehet majd jelenteni a prob-
lémákat. Igaz, ez utóbbi nem 
hivatalos, viszont valószínűleg 
a leggyorsabb. A lényeg, hogy 
minél előbb, a megfelelő helyre 
jusson el az információ – mond-
ta a polgármester.
További előny, hogy így már 
nem a bejelentőnek kell kideríte-
nie, hogy ki az adott problémás 
ügy „gazdája”, hova kell eljut-
tatnia az információt.
E helyett a 30/563-8658, vala-
mint a 30/788-6526 számokon 
lehet bejelentést tenni.
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Kiadja: Sajtó-Team Kft.
Ügyvezető:  

Nagy Tamás 20/9394-592

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

Szerkesztőségi titkár:
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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.

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 ismeretségét  
Kiskőrös+30km-es körzetéből.  

Érettségi és gyermek előny. 
Tel.: 06-20/259-2889

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

6347 Érsekcsanád, 
Dózsa György utca 24-26.

www.patakifarm.hu

Pataki Dezsőné:  
+36-20/483-4509

Pataki Bálint:  
+36-20/252-5093

Dózsai Évi:   
+36-70/327-2199

Érsekcsanádi vakcinázott, 
kettős hasznosítású előnevelt  
csirke, nagytestű liba, kacsa

HázHozszállítva  
rendelhető!

A csapadékvíz-hálózatot 
fejlesztették Uszódon

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat TOP Települési környe-
zetvédelmi infrastruktúra fejlesztések című pályázatán elnyert 
60 millió 944 ezer forint vissza nem térítendő támogatásból, 
valamint az önkormányzat saját költségvetési forrásából biz-
tosított 3 millió 758 ezer forint önerőből jelentős csapadék-
víz-hálózat fejlesztés valósult meg Uszódon.

Amint arról a megyei önkor-
mányzat sajtóközleménye be-
számol, a község belterületén 
régóta gondot okoz a csapa-
dékvíz biztonságos, kármentes 
elvezetése. A leromlott állapotú 
csatornahálózat miatt hosszú 
évek óta számos problémával 
szembesültek az ott élők. Az ön-
kormányzat a gondok egy részét 
saját forrásból, közmunkások 
bevonásával próbálta orvosol-
ni, de a fejlesztéssel érintett te-
rületen az átfogó megoldást a 
közelmúltban megvalósított 
csapadékvíz-hálózat fejlesztés 
jelentette.
Mint megtudtuk, az önkormány-
zat törvényi kötelezettségeinek 

eleget téve több éve lát el vízren-
dezési, vízelvezetési feladatokat. 
Emellett a község belterületén 
lezajlottak azok az infrastruktu-
rális fejlesztések, melyek ered-
ményeképpen a település teljes 
területén kiépült a vezetékes ivó-
vízhálózat, a szennyvízcsatorna 
rendszer, a gáz, a telefon és az 
egyéb közművek rendszere.
Mint ahogy a legtöbb Duna 
menti községben, a felszíni ví-
zelvezetés Uszódon is többnyi-
re az utak menti nyílt árkokban 
felfogott és továbbvezetett árok-
rendszerrel történik, melyek 
állapota helyenként nem megfe-
lelő, illetve folyamatos karban-
tartás igényel. Ugyan korábban 

néhány utcaszakaszon zárt csa-
padékvíz-elvezetés épült, de 
nem minden problémás területet 
lehet ezzel a költségesebb mű-
szaki megoldással rendbe tenni.
A közlemény szerint az építéssel 
érintett árkok az önkormányza-
ti- és magántulajdonban lévő in-
gatlanok védelmét is szolgálják 
a település központi területein, 
ahol a legsűrűbben helyezked-
nek el a házak. 
A sűrű beépítés miatt a teljes 
csapadékvíz helyben történő 
elszikkasztása sok esetben ve-
szélyeztetné az épületek állé-
konyságát, de a fejlesztéssel 
érintett utcákban, a rendszer 
felújításával ezt a problémát 
kiküszöbölték. A beruházással 
érintett terület északi és déli víz-
gyűjtő területre osztható.
Ennek legmagasabb pontja a Hő-
sök tere. A községet észak-déli 
irányban átszelő Szabadság utca 
a fejlesztési terület keleti határa, 
a vízválasztó pont a Hősök teré-
től keletre található. Az északi 
vízgyűjtő fejlesztéssel érintett 
utcái a Deák Ferenc, Batthyány 
és a József Attila utca.
A déli vízgyűjtőn az Árpád és a 
Petőfi Sándor utca árokrendsze-
rét fejlesztették.
A projekt során Uszód belterü-
letén 1494,4 m csatornaszakasz 
újult meg, 5 darab víznyelő ké-
szült. A beruházással érintett ár-
kok közvetlen szomszédságában 
mintegy 140 lakóingatlan talál-
ható, közülük 6 önkormányzati 
tulajdonban van. 

Zs.F.

Tázláron 1970-es években  
épült családi ház, 

melléképületekkel együtt 
eladó. Tel.: 06-20/594-9558
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Roma Alkotóház nyílt a kiskőrösi tehetséggondozásért
Nemrégiben adták használatba a Roma Alkotóházat Kiskőrösön, a Délibáb utcában. Az ön-
kormányzati tulajdonú ingatlan felújítására a Kiskőrös Városért Alapítvány nyert közel 20 millió 
forint támogatást. Mint azt dr. Ba Mariann kuratóriumi elnök elmondta, az alapítványnak ki-
emelkedő célja volt az alkotóház megvalósítása. A pályázat elkészítésében az önkormány-
zat szakemberei nyújtottak segítséget. Domonyi László polgármester az átadó ünnepségen 
kiemelte: Büszke arra, hogy Kiskőrösön nagy feszültségeket nem lehet érezni a magyar és a 
roma lakosok között. A roma közösség felzárkóztatása létkérdés. Erre pedig kiváló színteret 
biztosít az alkotóház, ezért is támogatta egyöntetűen a képviselő-testület az ötletet.      

Kunhegyesi Ferenc festőmű-
vész nagy lehetőséget lát az 
alkotóház nyújtotta adottságok 
kihasználásában. 
- Több évtizedes nagy álmunk 
valósult meg azzal, hogy lét-
rejött egy olyan alkotóműhely 
Kiskőrösön, ahol lehetőség 
nyílik a roma gyermekek te-
hetséggondozására, felzárkóz-
tatására - mondja. - Édesapám 
egész életét a cigány gyermekek 
felemelésének szentelte. A tanu-
lásban, a lemaradók felzárkóz-
tatásában, a tehetséges fiatalok 
gondozásában látta a jövőt, a 
kitörési lehetőséget. Amikor a 
rendszerváltozás után megala-
kultak a roma nemzetiségi ön-
kormányzatok, akkor minden 

elnöknek nagy szívfájdalma 
volt, hogy nem lehet saját kö-
zösségi terük. Ez eddig nekünk 
sem adatott meg, de most a vá-
rosvezetés és az alapítvány se-
gítségével igen. Itt a művészet 
által meg tudjuk valósítani a 
roma integrációt. Számtalan le-
hetőség rejlik az alkotóházban. 
Hogyha kellő nyitottsággal és 
alázattal, emberséggel közelí-
tünk egymás felé, belevetünk 
minden bizalmat, szakmaiságot 
és lelkületet a munkánkba, akkor 
a törekvésünk sikeres lesz. A fő 
irányvonal, hogy a művészetek 
eszközein keresztül hassunk a fi-
atalokra. De nem csak a gyerme-
kekre, hanem akár a felnőttekre 
is. És nem csak a romáknak van 

itt helye, hanem minden olyan 
embernek, aki kellőképpen nyi-
tott az alkotásra. A művészet 
eszköz abban is, hogy nemze-
tiségtől függetlenül boldogabb 
emberként tudjunk egymás mel-
lett élni. Bárminemű civilizáció 
mögött, ha nincs kellő minőségű 
kultúra, akkor az a civilizáció 
megbukik. A képzőművészet 
nagyon kevés megbecsülésnek 
örvend napjainkban. Ugyanígy 
háttérbe szorul a gyermekek 
lelkivilágával való foglalatos-
ság. Ebben az épületben teljesen 
újfajta látásmóddal, szakma-
isággal, a hétköznapokban 
mindezeknek egyáltalán nem 
szokványos megközelítését pró-
báljuk megvalósítani. Termé-

szetesen kevés vagyok egyedül, 
szerencsére szakmai – egyete-
met végzett pedagógus, gyógy-
pedagógus, művészetterapeuta, 
közösségfejlesztő szakember 
- közösség áll mögöttem. Jó-
magam pedig néhai mesterem, 
a Kossuth-díjas festőművész, 
Szentandrássy István és édes-
apám, idősebb Kunhegyesi Fe-
renc által képviselt értékeket 
igyekszem, próbálom szívvel-lé-
lekkel továbbvinni és hozzáadni 
ehhez a szakmaisághoz. El kell, 
hogy jussunk oda, hogy ha va-
laki a Délibáb utcából bemegy 
a városba, ne kelljen szégyen-
keznie azért, hogy roma. Le-
gyen tisztában az értékeivel, 
a kultúrájával, ismerje a tör-
ténelmét. Bízom benne, hogy 
ezt a holisztikus oktató-nevelő 
munkát meg tudjuk valósítani. 
Az alkotóház átadása mérföld-
kő volt, a munka kiscsoportos 
felzárkóztató foglalkozásokkal 
máris kezdődik.         
A nagy tetőablakokon beömlő 
fény kellő világosságot, a gyö-

nyörű helyszín jó közérzetet 
biztosít a kreatív tevékenysé-
gek végzéséhez. Ferót ismerve 

pedig a szakmaiságban, lendü-
letben és lelkiségben sem lesz 
hiány.       – nagy –  fotó:vira.hu    

Domonyi László büszke arra, hogy Kiskőrösön  
nagy feszültségeket nem lehet érezni a magyar  

és a roma lakosok között. 
Az átadó ünnepségen, Dr. Ba Mariann  

és Kunhegyesi Feró társaságában. 

KISKŐRÖSI ASSZONY LETT  
AZ ORSZÁG NAGYMAMÁJA
A kiskőrösi Szűcsné Hajdú Mária nyerte meg a Magyar Tej által 
meghirdetett verseny közönségszavazását, így ő lett „Az Or-
szág Nagymamája”. Az ország minden részéből jelentkeztek 
a felhívásra a nagymamák, akik videofelvételen, vagy fotókkal 
illusztrálva mutatkoztak be, megosztva egy-egy tejterméket is 
tartalmazó receptjüket a pályázat kiíróival. Mária a sajtos tallért 
választotta. A döntőbe négy nagyi került, elkészült a hivatalos 
videó is, közülük választott a közönség.      

- Amikor megláttam a verseny-
felhívást, rögtön elhatároztam, 
hogy benevezek - mondta Mária. 
- Gondot jelentett viszont, hogy 
hogyan készítsük el a bemutatko-
zó videót. Nagyon megörültem, 
amikor megtudtam, hogy fotókkal 
is lehet illusztrálni a sajtos finom-
ság készítését. Ekkor mondtam a 
férjemnek: Zoli, én elkészítem a 
sajtos tallért, te meg fotózz! Már 
az is hatalmas öröm volt, hogy 
bekerültem a négyfős döntőbe. 
Bízva reménykedtem végig az in-
ternetes közönségszavazás alatt, 
nagyon izgultam, hiszen a töb-
bi nagymama is sok szavazatot 
gyűjtött be. A második helyezet-
tel pedig rendkívül szoros volt a 
verseny. Épp dolgoztam, amikor 
lezárták a szavazást, a barátok 
üzeneteiből tudtam meg, hogy 
én lettem a győztes. Nem sokkal 
később a szervezők is felhívtak és 
közölték az örömhírt: én lettem az 
Ország Nagymamamája, s ezzel 
a címmel a fődíjat is elnyertem, 
egy tejtermékekkel teli nagy hű-
tőszekrényt.
• Mindenki tudja rólad Kiskőrö-
sön, hogy szeretsz sütni-főzni. Te 
vagy a Kiskőrösi Szlovák Szer-
vezet programjain a vendéglátás 
egyik „fő motorja”, a Kiskőrösi 
Sütiparádén szinte minden ka-
tegóriában begyűjtötted már a 
fődíjat, augusztus 20-án a város 
kemencéjénél nélküled nincs ke-
nyérsütés, az országos szervező-
désű Kiskőrösi Rétesfesztiválon 
is mindig nyújtod a szaladgálós 
rétest… 

- Már kisgyermekként állandóan 
ott sertepertéltem a konyhában 
nagymamám, vagy édesanyám 
mellett, így hamar megtanultam 
mindent, amit egy jó háziasszony-
nak tudnia kell. Megőriztem a régi 
recepteket, de szeretem kipróbál-
ni az újdonságokat is. Például van 
hagyományos sajtostallér sütőm, 
de a súlya miatt nagyon nehéz 
vele sütni, így elektromosra vál-
tottam. A modern „mentes” süti-
ket is szívesen megsütöm, nagyon 
szeretjük is, nemrégiben például 
zabpelyhes, mandulalisztből ke-
vert keksz sült a sütőmben. Dr. 
Dulai Ilona háziorvos mellett 
vagyok asszisztens, kollégáimon 
is tesztelek minden újdonságot, 
aminek nagyon örülnek. A dok-
tornő kedvence például a szlovák 
káposztás „kapusznyika”. Minden 
szlovák süteményt el tudok ké-
szíteni, hiszen szarvasi szlovák 
családból származom. Imádjuk 
a finom ételeket, azok közül is 
legfőképpen a tésztaféléket. Ma 
sem tudok kis mennyiséget készí-
teni egyszerre, gyermekkoromban 
öcsémmel és a nővéremmel sokat 
segítettünk, hiszen nálunk egy 
adag szilvásgombóc 150 gombóc-
nál kezdődött. A fiam lakodalmá-
ba is mi sütöttük a süteményeket, 
több, mint 40 kiló finomság ké-
szült, 8 féle sós és vagy 10 féle 
édes. A násznépnél a hólabda 
vitte el a pálmát. Ádám fiam és 
Barbi menyem is sokat süt-főz, 
Budapesten laknak, sajnos, most 
ritkán találkozom velük a jár-
vány miatt, pedig legszívesebben 

minden napomat velük tölteném, 
hogy dajkálgassam Emíliát, a 4 
és fél hónapos kisunokámat. A ré-
tesfesztiválokon is töretlen a lel-
kesedésem, Lengyelné Babival, 
Hazafi mamival, Szedmáknéval, 
Kollárnéval egy csapatot alkotva 
sütünk. A hagyományos rétesek 
mellett imádom a nem szokvá-
nyos töltelékeket, mint például a 
medvehagymás, vagy a szamó-
cás-túrós, illetve spárgás-baconos 
rétest. A Sütiparádén volt olyan 
év, hogy négy díjat is kaptam. Két 
alkalommal is képviseltem a kis-
kőrösi szlovákságot Barkócziné-
val a Duna televízió Család-barát 
magazinműsorában.
• Több alkalommal kiállítást is 
rendeztél a régi konyhai eszkö-
zökből. Hol lehet ezeket megte-
kinteni?
- A szlovákok is helyet kaptak a 

Kiskőrösön nemrégiben átadott 
Kossuth utcai Hagyományok 
házában, ott meg lesz a helye a 
rengeteg féltve őrzött kincsnek.  
A szlovák nemzetiségi önkor-
mányzat vezetője, Györkné Ildi 
még egy régi sparheltot is be-
szerzett, így igazán autentikus 
környezetben tudjuk majd a ven-
dégeinket fogadni. Egyébként a 
régi gránit tálakat, herókasütőt én 
itthon is rendszeresen használom. 
Köszönöm mindenkinek a szava-
zatát, nagyon boldog vagyok. Már 
keresgélem a recepteket, hogy a 
sok tejtermékből mit fogok sütni 
és természetesen a nyeremény hű-
tőszekrény helyét is fontolgatjuk.
- Mi pedig gratulálunk Máriának 
a győzelemhez, kívánjuk, hogy 
még sokáig süsse a finomságokat 
családja és ismerősei, barátai, 
kollégái örömére.                – nagy –

Szűcsné Hajdú Marcsiról mindenki tudja Kiskőrösön,  
hogy szeret sütni-főzni, a városi rendezvényeken  

ő a vendéglátás motorja.

A nyertes Sajtos tallér:
50 deka lisztet, 30 deka 
trappista reszelt sajtot,  
25 deka vajat, 1 egész tojást,  
2 deka sót, 1 deka köményt,  
1,5-2 deciliter tejfölt összegyú-
rok. Kis gombócokat formálok 
belőle és ropogósra sütöm  
a tallérsütőben. Ha a sajt fele 
füstölt, attól pikáns íze lesz.

Húsvéti nyuszi-pogácsa:
25 deka tehéntúrót, 25 deka 
lisztet, 25 deka margarint,  
fél tasak sütőport ízlés szerint 
sóval, borssal összegyúrok, 
nyuszi formával kiszaggatom, 
reszelt sajttal megszórom,  
a szeme egy borsszem lesz, 
majd előmelegített sütőben  
rózsaszínre sütöm.
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Prémium kombi csomag mellé 2 év hűséggel:

94.990 Ft helyett   69.990 Ft

TELEVÍZIÓK 25.000 Ft 
KEDVEZMÉNNYEL!

Te kihagynád? Mi sem.

108 c
m

Akciónk 2021.01.20-tól visszavonásig érvényes lakossági előfizetőink körében. A kedvezményes 
árból nyújtott 25.000 Ft-os támogatási akció Prémium kombi csomagra előfizető lakossági 
ügyfeleink részére érvényes 2 év hűség vállalása esetén. Részletek: tarr.hu/aszf. Tel.: 1223

202102-25000-tv-akcio-sajto.indd   1 2021. 02. 23.   8:57KAPCSOLAT 
MOBILCSOMAGOK
A Te igényeidhez alakítva

Csomagod mellé válassz mobilt kedvezményes áron!

ZTE Blade A3  
(2020)
32.990 Ft helyett

24.990 Ft
Kapcsolat 100 mobil csomag akció a szerződéskötés 
napján aktív Prémium kombi csomag előfizetéssel ren-
dekező lakossági ügyfelek részére érvényes 2021.01.18-
tól visszavonásig. Részletek: tarr.hu/aszf

100 perc lebeszélhetőséggel
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A KISKŐRÖSI záportáro-
zó tó és környéke új, ked-
velt szabadidős helyszíne 
lett a lakosságnak, a terü-
let a sétálók, futók kedvelt 
színterévé vált. Domonyi 
László polgármesterrel az 
élen a városvezetés arra 
törekszik, hogy ez a telepü-
lésrész oxigéndús zöldöve-
zete legyen Kiskőrösnek, 
minél alkalmasabb legyen 
sportolásra, pihenésre és 
kikapcsolódásra. Ezért a 
mesterséges tó környezetét 
tovább fejlesztik.

A 2,1 hektáros felületű, 80-120 
centiméteres vízmélységű zá-
portározó alapfunkciója, hogy 
összegyűjti a Soltvadkertről 
és a bevezető út mellett lévő 
városszéli utcák felől érkező 
nagy mennyiségű csapadékvi-
zet, és a városi zárt csapadék-
vízelvezető-rendszerbe vezeti 
azt. A mesterséges tó maximá-
lis vízszintje 2 és fél méter le-
het, így akár 50 ezer köbméter 
csapadékvíz befogadására is 
alkalmas. 
Eddig pályázati támogatással, 
több mint 1200 agyagos-vizes 
talajt kedvelő – nem allergén 
nyárfát, szilfát, magyar kőrist 
– ültettek el a tó mellett. Az Ül-
tess Fát Mozgalom Egyesület 
szintén pályázati támogatással 
négy padot és mellé hulladék-
gyűjtőket helyez ki a záportá-

rozó mellett lévő murvaköves 
út mellé. További hulladék-
gyűjtők készülnek a Wattay 
középiskola asztalosipari tan-
műhelyében.
A városvezetés, az Aktív 
Magyarországért felelős 
kormánybiztos, a Szabadidő-
spo r t - e seménysze rvezők 
Országos Szövetsége bevoná-
sával kiírt pályázati lehetősé-
gét megragadva egy modern, 
rekortán anyaggal borított, 800 
méter hosszú futópálya kiala-
kítására is nyújtott be pályá-
zatot. Mivel a záportározó kör 

hosszúsága 780 méter, ezért, 
hogy a pályázati feltételeknek 
megfeleljenek, egy 20 méteres 
kitérőt terveznek, ahol pihenő-
helyet alakítanak ki. Pozitív 
döntés esetén, már nyár elején 
megkezdődhetnek a munkála-
tok. A 63 és fél milliós beru-
házás mintegy 50 százalékos 
támogatást élvez, a többit 
önerőből biztosítja a város.
Mint azt Domonyi László 
polgármester elmondta, a zá-
portározó környezetének fej-
lesztését kiemelt feladatként 
kezelik. Az „Együtt egy szebb 

jövőért” projekt keretében a 
lakosság egészségének meg-
őrzése érdekében futóklubok 
létrehozását, valamint futó 
nagyrendezvényeket tervez-
nek. A későbbiekben a mur-
vás sétány véglegesítését és 
a közvilágítás kiépítését is 
megoldják.     
„A záportározó tónál sze-
retnénk szép környezetet 
kialakítani, és egy kis ék-
szerdobozként átadni a kis-
kőrösieknek”- hangsúlyozta 
Domonyi László a polgár-
mester.

Rekortán pályát, közvilágítást  
és padokat is terveznek a záportározóhoz


