
Font Sándor országgyűlési képviselő 
szerint felmérhetetlen az a változás, 
amit a térségben élők életébe hoz-
hatnak a jelenleg folyamatban lévő 

gigaberuházások. A három legna-
gyobb ívű, és hatásában is rendkívüli 
projektről és a mögöttük kirajzolódni 
látszó perspektívákról beszélgettünk, 

a Kalocsa-Paks Duna-hídtól a Buda-
pest-Belgrád vasútvonalon át a Solt-
vadkertet elkerülő útig bezáróan. 
5. oldal
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Új dimenziókat nyit a térségben  
a három új gigaberuházás

A LEGENDÁS MAGYAR 
TRAKTORT ÜNNEPELTÉK

KISKŐRÖS - A legendás magyar 
traktornak állítanak emléket a kiskő-
rösiek a nemzetközi Dutra Találkozó 
megszervezésével, idén immár kilence-
dik alkalommal jöttek össze az ország 
minden tájékáról a hódolók. Az Úttör-
téneti Múzeum udvarában parkoltak le 
a helyi, és ez alkalomból Kiskőrösre 
érkező gépcsodák, hogy fogadni tudják 
a nézelődőket. A Kis Zsolt elnökletével 
működő Dutra Baráti Kör több mint 
száz, napjainkra már veteránnak számí-
tó járművet állított csatasorba. 
A hivatalos megnyitón Font Sán-
dor országgyűlési képviselő, Domo-
nyi László polgármester és Gáspár  

Ferenc, a NAK Bács-Kiskun Megyei 
elnöke méltatta a rendezvényt és a ma 
is sok gazdaságban használatos kiváló 
magyar traktort, a Dutrát. A felvonu-
lás után Erdőtelken mérkőztek meg a 
lóerők, több százan voltak kíváncsiak 
a szántóbemutatóra, a Dutrák táncára 
és a traktorhúzó versenyre.  A tombola 
főnyereményét, egy kis Dutra traktort a 
mindössze 8 esztendős Fogt Réka vi-
hette haza. Mint elárulta, szenvedélye 
a traktorozás. A háromnapos program 
bőven adott szakmai és kulturális lát-
nivalót, a vendégségbe érkező lengyel 
dutrás csapat tagjai is kiválóan érezték 
magukat.

SK BORÁSZAT  
– KIVÁLÓ ÚTI CÉL  

A BORTÚRÁZÓKNAK
A Kiskőrös és Tabdi között nemrégi-
ben elkészült új kerékpárútnak sokan 
örülnek a térségben.  A biztonságos 
bringázási lehetőség a kerékpáros bor-

kóstolók szervezőinek is megindította 
a fantáziáját. S, ha már Tabdi, akkor ki-
fejezetten jó úti cél a Sinkovicz és Kiss 
Borászat bájos tanyája az alföldi falu 
bejáratánál. 6. oldal

SCHNEIDER-GUMI KFT.
6200 Kiskőrös, Szendrey Júlia utca 2.
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AGRIMAX TERIS
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Részletek országszerte 
a szakkereskedésekben 
és a www.marso.hu 
oldalon!

AZ ÖN KERESKEDELMI
PARTNERE:

MULTIFUNKCIONÁLIS 
ÚJ SPORTCSARNOKOT 

AVATTAK SOLTON 
Átadták Solt legnagyobb, városké-
pi jelentőséggel bíró középületét, a 
többfunkciós sportcsarnokot. A nagy 
múltú sportegyesületekkel is rendel-
kező városnak mindeddig nem volt 
sportcsarnoka, de több száz látogató 
befogadására alkalmas fedett közös-
ségi tere sem. Az egyedi kormány-
döntés nyomán 450 millió forint 
állami támogatásból és 550 (!) millió 
forint saját erőből megépült új sport-
csarnokot szeptember 29-én avatták 
fel. 9. oldal

115 MILLIÓT NYERT 
CSENGŐD  

FEJLESZTÉSEKRE
A közelmúltban három sikeres pá-
lyázatról kapott hírt a csengődi ön-
kormányzat, összesen 115 millió 
forintot nyertek fejlesztésekre. Így 
korszerűsíthetik az orvosi rendelőt, 
megújulhat Csengőd főutcája, a Dó-
zsa György utcai vasúttól a József 
Attila utcáig, valamint vásárolhat egy 
multifunkcionális kommunális mun-
kagépet is az önkormányzat – számolt 
be lapunknak Pivarcsi Csaba polgár-
mester. 13. oldal
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WIDEX MOMENT - A HANG, AMI
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HALLÓKÉSZÜLÉKEK

www.widex.hu

soltvadkert@widex.hu

Kalocsa Város Önkormányzata a „Szociális város-rehabi-
litáció Kalocsán” című projekt megvalósítására 250 millió 
forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat TOP pályázata keretében. A fejlesz-
tés a város szegregált, többnyire a roma lakosság által la-
kott városrészre irányul.
 
A pályázat részleteit szeptem-
ber 23-án ismertette dr. Filvig 
Géza polgármester, Sztojka 
István, Kalocsa Város Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzatá-
nak elnöke, Schmidt Rajmund 
önkormányzati képviselő és 
Boromisza Viktor, a Városüze-
meltetési és Fejlesztési Osztály 
vezetője. 
Mint elhangzott, az európai 
uniós forrásból megvalósuló 
projekt részeként a periféri-
ás városrészen megújulnak az 
útburkolatok, megvalósul az 
ivóvíz táv- és gerincvezeték 
cseréje, illetve az úgynevezett 
rövid és hosszúoldalas vízbe-
kötések cseréje is. 
A fejlesztés tartalmazza a la-
kókörnyezet élhetőbbé és biz-
tonságosabbá tételét, ami az 
illegális hulladéklerakások fel-
számolását, megakadályozását 
jelenti. A közbiztonság fokozá-
sa érdekében több helyszínen 
térfigyelő rendszert telepítenek. 
A pályázat keretében az önkor-
mányzat tulajdonában lévő szo-
ciális bérlakásokat is felújítják. 
Az önkormányzat a lakhatási 

körülmények javítása, az élhe-
tőbb lakókörnyezet kialakítása 
érdekében öt szociális bérlakást 
korszerűsített a Malomszögi 
utcában. A Hősök útján a régi, 
rossz állapotban lévő Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat 
irodaépületének elbontását kö-
vetően egy új közösségi ház 
épül, melynek az udvara is 
megszépül. A gyermekek szá-
mára részlegesen felújítják a 
Szőlők közei Sportcentrum te-
rületén lévő játszóteret. 

A közbeszerzési eljárást még 
az idén elindítják, a tervek sze-
rint 2022 első negyedévében 
megkezdődnek az építési mun-
kálatok, hogy a projekt 2022. 
szeptember végére befejeződ-
hessen.
Az infrastrukturális fejleszté-
sek kiegészülnek a szegregá-
tumban élő személyek komplex 
társadalmi felzárkóztatást cél-
zó, ugyancsak a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzatnál lévő 
TOP, úgynevezett soft projekt-
tel, melynek keretében többek 
között antidiszkriminációs célú 
társadalmi akciókat, hagyo-
mányőrző és közösségi progra-
mokat, illetve egészségnapokat 
szerveznek. 

Zs.F.

250 MILLIÓ KALOCSA PERIFÉRIÁS  
RÉSZÉNEK FEJLESZTÉSÉRE

A fejlesztés a város szegregált, többnyire a roma  
lakosság által lakott városrészre irányul. (Illusztráció)

Exhumálták a Szentháromság térről  
és újratemették a szovjet katonákat 
A KALOCSAI temetőben 
október 12-én katonai tisz-
teletadás mellett helyezték 
végső nyughelyükre a má-
sodik világháborúban Ka-
locsán és környékén 1944. 
októbere és 1945. júniusa 
között elesett, illetve a volt 
nagyszeminárium épületé-
ben kialakított ideiglenes 
katonai kórházban elhunyt 
szovjet katonák földi ma-
radványait.

- A Szentháromság téren a fő-
székesegyház melletti tömeg 
és egyedi sírokba eltemetett 
orosz katonákat a romtemplo-
mok bemutatása miatt kellett 
exhumálni, és újratemetni. Az 
ismert lista szerint a második 
világháború vége felé 214 sze-
mélyt temettek el a kalocsai 
Szentháromság téren, ám mi 
ebből 146 testet tudtunk azo-
nosítani – tájékoztatta lapunkat 
Vörös Márta, Kalocsa-Kecs-
keméti Főegyházmegye főépí-
tésze, aki az exhumálásokat, az 
újratemetést és az emlékműké-
szítést felügyelte.

Az újratemetésen az Orosz 
Föderáció több tagállama 
magas rangú diplomatákkal 
képviseltette magát. Mind 
az Orosz Föderáció Katonai 
Emlékmegőrző Igazgatósága, 
mind partnere, a Honvédelmi 
Minisztérium, valamint a Had-
történeti Intézet és Múzeum 
vezetői és dr. Bábel Balázs 
érsek is megjelentek az esemé-
nyen. 
Az újratemetés alkalmából – 
az orosz fél kérésével egyező-
en - méltó emlékművet emelt 
a Kalocsa-Kecskeméti Főegy-
házmegye.
A ceremónián orosz részről 
Sztaniszlavov Evgenij Arnol-

dovics, az Oroszországi Föde-
ráció magyarországi rendkívüli 
és meghatalmazott nagykövete 
mondott beszédet. Ezt követő-
en Dr. Balogh András József 
ezredes, a Honvédelmi Minisz-
térium kabinetfőnöke osztotta 
meg gondolatait az emlékező 
közönséggel, majd Iván Ká-
dár, a budapesti Szent Szergíj 
Egyházközség részéről orto-
dox egyházi rítus szerint tartott 
temetési szertartást. Kalocsa 
városát dr. Filvig Géza pol-
gármester képviselte.
Az újratemetési ceremónia az 
emlékezés koszorúinak és virá-
gainak elhelyezésével és dísz-
sortűzzel ért véget.            Zs.F.



Ünnepélyes alapkőletétellel és az elhasználódott vasúti 
pálya egy részének elbontásával október 15-én a Kis-
kunhalasi Vasútállomáson kezdődött a Budapest-Belgrád 
vasúti korszerűsítés magyarországi szakaszát érintő kivi-
telezés előkészítő fázisa. A Soroksár és Kelebia országha-
tár között felújítandó szakaszon elkezdődött a szükséges 
szakanyagok, betonaljak, zúzottkő, sín szállítása, tárolása 
- elsőként Kisszálláson, majd ezt követi a munkaterületek 
előkészítése a meglévő, elhasznált állapotú vasúti pálya 
elbontásához. 

A korszerűsítés több mint 150 
km-es szakaszán – a kétvágá-
nyú pálya megépítésével – ösz-
szesen 339 vágánykilométer 
hosszban valósul meg a vasút-
fejlesztés. A kivitelezés előké-
szítő szakasza az elkövetkező 
hónapokban nem érinti a vasúti 
utazási lehetőségeket, a vona-
tok továbbra is a meghirdetett 
menetrend szerint közleked-
nek. A Budapest-Belgrád vas-
út alapkőletételi ünnepségen 
Font Sándor, Bányai Gábor, 
dr. Kerényi János országgyű-
lési képviselők, Rideg László, 
a Bács-Kiskun Megyei Köz-
gyűlés elnöke is megjelent. 
Font Sándor a közösségi mé-
diában tett bejegyzésében azt 
írta: „Ami Kalocsa térségében 
a híd, az Kiskőrös és Soltvad-
kert térségében a gyorsvasút. 
Mindkettő a térségünk gaz-
dasági fejlődését hosszútávon 
biztosító fejlesztés alapköve!”
A Soroksár és Kelebia ország-
határ közötti vasúti korszerű-

sítés finanszírozását biztosító 
támogatási szerződést az In-
novációs és Technológiai Mi-
nisztériummal 2020 tavaszán 
kötötte meg a MÁV, ezt köve-
tően 2020 júliusában kezdődött 
el a tervezés és engedélyezte-
tés, a beruházásnak 2025-re 
kell elkészülnie. A vasútvonal 
az építés és kétvágányúsítás 
után mind az utasok, mind 
pedig az áruszállítás számá-
ra versenyképes szolgáltatást 
nyújt majd. 160 km/óra lesz az 
engedélyezett sebesség, ehhez 
188 ezer négyzetméter zajvédő 
fal épül. Az újonnan épített pe-
ronok magassága a sínkorona 
felett 55 cm magas lesz, amely 
minden utas számára bizto-
sítja az akadálymentes be- és 
kiszállást az esélyegyenlőség 
érdekében. Öt új állomásépület 
lesz: Délegyházán, Kiskunla-
cházán, Dömsödön, Fülöpszál-
láson, Kiskőrösön; továbbá 
a mostani, meglévő épületet 
felújítják Soroksár, Dunaha-

raszti, Taksony, Dunavarsány, 
Kunszentmiklós-Tass, Szabad-
szálás, Kiskunhalas és Kelebia 
vasútállomásain, ezen felül 
410 új P+R, 440 új B+R parko-
ló áll majd az utazók rendelke-
zésére. Új gyalogos aluljárókat 
hoznak létre és új lifteket te-
lepítenek Soroksár, Dunaha-
raszti, Taksony, Délegyháza, 
Kiskunlacháza, Kunszentmik-
lós-Tass, Fülöpszállás, Csen-
gőd, Kiskőrös, Soltvadkert, 
Kiskunhalas, Kelebia utazói 
számára. A még nagyobb fokú 
biztonságot, és az Európában 
elvárt kölcsönös átjárható-
ságot az ETCS 2 (European 
Train Control System) egy-

séges, európai vonatbefolyá-
soló-rendszer és új, korszerű 
biztosítóberendezések fogják 
garantálni. Fejlesztik az utas-
tájékoztatást, új élet- és va-
gyonvédelmi berendezéseket 
telepítenek, peronkamerákkal 
növelve a biztonságot. A teher-
szállítás számára az új pálya 
lehetővé teszi majd a 225 kN 
tengelyterhelést és az állomá-
sokon a tehervonati fogadó-
vágányok 740 méter hosszú 
vonatok közlekedtetésére lesz-
nek alkalmasak. 

Forrás: MÁV Zrt.  
Kommunikációs Igazgatóság

Fotó forrás: MÁV Zrt, 
Font Sándor/Facebook
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Az öreg diófa ott állt a kert sar-
kában. Tán magról kelt? Vagy 
ültette valaki, sok-sok évvel ez-
előtt? Ugyan, ki tudja azt már… 
Törzse furcsamód, nem sokkal 
a talaj fölött rögtön háromfelé 
ágazott el. Így, amúgy is hatal-
mas lombkoronája terebélyes 
árnyékot vetett az alatta meg-
búvó akácrönk asztalra, meg a 
két földbe ásott padra. A zöld 
lombsátor oltalmazón vette kö-
rül az asztalhoz telepedőt. A 
diólevelek illata meg távol tar-
totta a szúnyogokat. - Jó volt 
ott üldögélni, langyos nyárvégi 
estéken… A világ lassan-lassan 
elhalkult, néha egy-egy dió kop-
pant, a kert madarai az egész 
napos rovarvadászat után már a 
fészkükön tollászkodtak. A napi 
gondok szépen kisimultak, csen-
des békesség lett úrrá a szívben.  
A falevelek halkan zizegtek, a 
száraz ágak meg-megreccsen-
tek. A diófa hallgatózott, egy 
öregember ült le alája. Lassan, 
szuszogva helyezkedett el az asz-
talnál, görbebotját maga mellé 
támasztotta. Tekintetével magá-
hoz ölelte a kertet…
Az egyik bokor alól ekkor kigu-
rult egy piros labda. Majd rög-
tön utána egy kisfiú is, hangos 
kacagással. – Nagypapa, te mit 
csinálsz itt? – kérdezte az öreg-
embertől. – Gyere kisunokám, 
kicsi Barnabás! Ülj ide mellém, 
mesélek neked. – Olyan sárká-
nyosat? Vagy, inkább a mackó-
ról mesélj nekem, nagyapa! 
– nézett fel kerek szemekkel a 
gyerek az öregemberre. – Nem, 
nem, - mosolygott fehér bajusza 
alatt a nagyapa. – Most valami 
másról mondok neked igaz tör-
ténetet. Jól figyelj, mert azt mon-
dom el neked, ki is vagy te, kicsi 
Barnabás.
Az öregember tekintete a messzi-
be révedt, ahogy lassan-lassan 
kezdtek kigördülni a mondatok 
a szájából, egyik a másik után. 
Gondolatai messze szálltak, va-
lahová az északi magas hegyek 
közé. Gyereksírást hallott, egy 
erdő alján rejtőző kis házban 
sírt fel a fiúgyermek. Ő volt a te 
üknagyapád, Barnabás. Hamar 
felnőtt, járta az erdőket, mászta 
a hegyeket testvéreivel meg a 
többi gyerekkel együtt, hamar 
megtanulta, hol terem az áfonya 
és az illatos vargánya. Aztán ha-
mar befogták a munkába is, mert 
kevés volt a föld és sok volt az 
éhes száj. Mire legénnyé csepe-
redett, szakmát tanult, csizma-
dia lett. Ott hagyta a hegyeket 
és elvándorolt ide, az Alföldre. 

Katolikus magyar lányt vett el. 
És itt is ragadt. Egyszer hazalá-
togatott még, de akkor már egy 
országhatáron is át kellett lép-
jen, hogy a hegyek közt megbúvó 
falujába eljusson. Én, a te nagy-
apád Barnabás, hatéves voltam, 
mikor ő elment a minden halan-
dók útján. De még emlékszem 
rá. Jó evangélikus tót ember 
volt, szelíd, csendes és dolgos. 
Nagy fehér bajusza volt neki is 
– jó volt beleborzolni.
Hogy miért mesélem mindezt? 
Mert ő is ott bújik meg benned, 
valahol a mélyben.  És mellette 
ott vannak még sokan, édesapád, 
nagymamád ágáról is a többiek, 
a dédszüleid, nagyszüleid, édes-
apád és édesanyád. Hogy ki is 
vagy te? Lehet, hogy egyiküktől 
kaptad a szemed színét, fürgesé-
gedet a másikuktól. Jókedvedet, 
hogy akkorákat tudsz kacagni, 
talán mindannyiuktól. S hogy mi 
lesz majd belőled, ha megnősz? 
Bizony, a titkok mélyén nekik is 
lesz beleszólásuk…
Hogy ki vagy te? Nemcsak ez a 
fontos. Hanem az is, hogy min-
den ősöd itt élt ezen a tájon, száz 
éve, kétszáz éve, ki tudja mióta. S 
a világnak ez a sarka volt a ha-
zájuk. Itt születtek és valahol itt 
temették el őket. Itt szerettek és 
itt lettek magányosak. Itt küzdöt-
tek és itt dolgoztak keményen. És 
ha az élet padlóra küldte őket, 
felálltak, leporolták a ruhájukat 
és járták tovább az útjukat. Vol-
tak köztük, akik tótul, svábul be-
széltek, meg persze magyarul is. 
Tudták, mi a rend. Vasárnapon-
ként templomba mentek, ki ebbe, 
ki amabba. Megkeresztelték a 
gyerekeiket, oltár előtt kérték Is-
ten áldását házasságukra, közös 
életükre. Megülték az ünnepeket, 
a templomosakat éppúgy, mint a 
többit.
Igen, ez vagy te, Barnabás! Ki-
csi unokám, nem tudni még mi 
lesz belőled, ez a jövő titka. De 
ne feledd, ez a te legfontosabb 
örökséged, amit nem vehet el 
tőled senki sem. Az őseid, akik 
benned lakoznak. És a hagyo-
mányok, amelyek minden kor-
ban megtartották az embereket. 
A nép, a nemzet, a haza, Isten, 
a történelem – igen, mindez te 
is vagy. És ezek vagyunk mi is, 
mind, akik itt élünk. Olyan biztos 
talaj ez a talpunk alatt, amelyen 
mindig szilárdan megállhatunk.
Tudom, most még nem érted. Ki-
csi vagy még. De majd egyszer 
te is felnősz. Akkor lesz majd 
mindez fontos. Őrizzed, vigyázz 
rá, mindez te vagy, ez a tiéd!

A diófa meséi

INDUL A BUDAPEST – BELGRÁD  
VASÚTVONAL KORSZERŰSÍTÉSE

2025-RE ELKÉSZÜL

A Budapest-Belgrád vasútvo-
nal fejlesztésével egyszerre 
gyarapodik a magyar nemzet-
gazdaság, a hazai zöld közle-
kedéstechnológia, valamint 
bővülnek a magyar-kínai és 
magyar-szerb kapcsolatok is. 
A beruházás Pireusz kikötőjé-
ből teremt majd magas színvo-
nalú, közvetlen összeköttetést 
az ázsiai áruk szállításához. 
Így a jövőben Magyarország 
kínálja majd a leggyorsabb 
szállítási útvonalat a görög-
országi kikötők érintésével a 
Távol-Kelet és Nyugat-Euró-
pa között - mondta Palkovics 
László innovációs és techno-
lógiai miniszter a fejlesztés 
alapkőletételén.

Az alapkőletételi ünnepségen Font Sándor  
és Bányai Gábor országgyűlési képviselők, Rideg László,  

a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke és  
Domonyi László Kiskőrös polgármestere is megjelent.

ÖRÖKSÉG 1.

Lupták György ny. evangélikus esperes rovata
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Kiskőrös fejlődése, infrastruktúrájának, közösségi tereinek folyamatos korszerűsítése pél-
da értékű lehet más települések számára is. Számos beruházás valósult meg az elmúlt 
időszakban uniós vagy kormányzati forrásból, önkormányzati önerő felhasználásával. 
Font Sándor országgyűlési képviselő és a város vezetése, Domonyi László polgármes-
terrel az élen már hosszú ideje dolgoznak együtt azon, hogy a fejlesztési elképzelések és 
igények mind nagyobb számban támogatást nyerjenek. Sikeres együttműködésük célja, 
hogy Kiskőrösön komfortos életteret, modern, élhető, kulturált környezetet biztosítsanak 
a lakosság számára. Az alábbiakban ezek közül a projektek közül emelünk ki néhányat. 

GYÖNGYSZEMEK KISKŐRÖS SIKERES PROJEKTJEIBŐL
Így lesz élhető egy kisváros

Kiskőrös önkormányzata mint-
egy 650 millió forint összegű 
uniós támogatást nyert el a 
városközpont felújítására. A 
támogatás, a teljes bekerülési 
összeg 80 százalékát fedezte, 
a többit önerőből biztosította a 
Domonyi László polgármester 
vezette önkormányzat.
A három év alatt elkészülő kivi-
telezés során új arculatot kapott 
a főtér és környezete. Szellő-
sebb, átláthatóbb, hangulatos 
tereket alakítottak ki. Többek 
között térkő, tégla, és gránit-
lapok lehelyezésével közel 12 
ezer négyzetméteren megújult 
a köztéri burkolat, 1500 négy-
zetméteres gyepfelületet alakí-
tottak ki, 54 fát és 4600 cserjét 
ültettek el. Új padokat, egy lát-
ványos talajvízszint mérőt, vízi 
játékot is kihelyeztek. Egyedi 
különlegessége a kiskőrösi vá-
rosközpontnak az úgynevezett 

„Petőfi tanösvény”, amely a lá-
togatókat végigvezeti a Petőfi-
hez kötődő emlékhelyeken. A 
komplex beruházás részeként 
nem csak a főtér, de a környe-
zetében lévő épületek, templo-
mok is megújultak.
- Rendkívül jó döntésnek tar-
tom a városközpont átalakítá-
sát, felújítását. - mondja Turán 
István helytörténész. Azonkí-
vül, hogy kiváló közösségi tér 

lett, megszépültek az épületek. 
Van még egy különleges funk-
ciója is az új központnak: a 
téren haladva megelevenedik 
előttünk városunk múltja, az 
ide érkezők egy, a hagyomá-
nyostól eltérő formában is-
merhetik meg Kiskőröst, s így 
talán kicsit közelebb is érez-
hetik magukhoz. Számos tu-
ristacsoportnak vezettem már 
tematikus várostörténeti sétá-
kat, és el kell, hogy mondjam, 
a tér bejárhatósága, látnivalói 
kiválóan alkalmassá teszik az 
ilyen jellegű megismerésre. A 
visszajelzések szinte kizáró-
lag pozitívak, nem is szólva az 
esztétikai élményről. Petőfitől 
- Júliáig, a katolikus templom-
tól az evangélikusig számos 
korszak lenyomata megtalál-
ható itt, különbözőségük el-
lenére mégis szerves egészet 
alkotnak.Turán István helytörténész

Modern közösségi terek, virágos-szellős városközpont 

Korszerű, jól felszerelt szakorvosi rendelőintézet

Nagy jogosultsága volt már a 
kiskőrösi járóbeteg-szakrendelő 
fejlesztésének. Az önkormány-
zat önerejével és a pályázati 
támogatással 2011-ben kezdő-
dött meg a Kossuth utcai épület 
korszerűsítése. A már meglévő 
épületet, önkormányzati önerőt 
is igénybe véve, közel 1400 
négyzetméteres alapterületűvé 
bővítették, így helyet kaptak 
az addig öt különböző helyen 
működő szakorvosi rendelé-
sek az akadálymentesített, lift-
tel ellátott komplexumban. A 
megújulás nem csak az épületre 
vonatkozott, hanem korszerű 
orvostechnikai- és informatikai 
eszközökkel bővítették, mo-
dernizálták az ellátást.  Az új 

szakrendelő nem csak a kiskő-
rösieké, járási szinten funkcio-
nál, jelentősen megkönnyítve 

mintegy 40 ezer betegnek az 
orvosi szakellátást, mivel nem 
kell a kiskunhalasi kórházba 
utazniuk.
- Lassan három évtizede mű-
ködtetem az új szakrendelővel 
szemben lévő üzletemet, sok 
emberrel beszélgetek, akik át-
jönnek hozzám a vizsgálatok 
után. - mondja Markó Teréz, a 
Teréz Gyógycikk és Gyógynö-
vény üzlet tulajdonosa. - Rend-
kívül jó a kapcsolatom az ott 
dolgozó orvosokkal, akik át-
küldik a pácienseiket a gyógy-
szeres kezelésüket kiegészítő 
gyógynövénykészítményekért, 
kenőcsökért, rehabilitációs 
eszközökért. Sok beteg utazik 
a környékről Kiskőrösre vonat-

tal, vagy autóbusszal. Mond-
ják is, hogy milyen jó, hogy 
minden vizsgálatot egy helyen 
meg tudnak csináltatni, nem 
kell gyalogosan bejárniuk a 
várost úgy, mint korábban. Ha 
van rá lehetőség, próbálnak 
úgy időpontokat foglalni, hogy 
egy nap több vizsgálatot is el 
tudjanak végeztetni. Az autó-
val érkezőknek a parkolás is 
megoldott. Több olyan rende-
lés is van, ami nem volt koráb-
ban Kiskőrösön. Ezekért akkor 
még messzebb kellett utazni. 
Nálam pedig a receptre felírt 
gyógyászati segédeszközöket 
is ki tudják váltani a betegek, 
vagy megrendelni, mielőtt  
hazamennek.

Markó Teréz,  
Teréz Gyógycikk

A soltvadkerti, majd a város-
központi kerékpárút-hálózat 
megépítése után 2015-ben át-
adták a Kiskőrös – Akasztó és 
az akasztói Halascsárda közötti 
több, mint 10 kilométer hosz-
szúságú kerékpárutat. A mint-
egy félmilliárdos, európai uniós 
támogatással létrejött beruhá-
zás jelentősen megnövelte az 
érintett települések turisztikai 
vonzerejét, emellett a lakosság 
is szívesen fogadta és használja 
azóta is a beruházást. 
Az 53-as főútvonal mellett, 
biztonságos környezetben te-
kerhetnek mind a mozogni vá-
gyók, mind pedig a munkába 
járók. A tanyákon élőknek ez-
által javult az életkörülményük, 
a kerékpáros közlekedés iránt 
elkötelezettek pedig egészsé-
ges, olcsó, valamint környe-
zetkímélő módon járhatják be 
a környék természetvédelmi 
területeit. A felmérések szerint 
a kerékpárút megnyitása óta na-
ponta több százan kerekeznek a 
két település között, sőt a most 
épülő solti kerékpárúton még 
tovább.

- Gyakran megjárjuk kerék-
párral is a Kiskőrös - Akasztó- 
Halascsárda útvonalat, de mi 
Emesével, a feleségemmel in-
kább futócipőt húzunk - mondja 
Markó Csaba. - Ha bicóval me-

gyünk, sokszor visszük magunk-
kal az unokánkat, Danit is, már 
neki is van bukósisakja, térd-, és 
könyökvédője. Többször indul-
tunk már félmaraton, illetve ma-
raton futóversenyeken, ezekre 
leginkább az akasztói kerékpá-
rúton készülünk fel. A házunktól 
a Halascsárdáig és vissza pont 
32 kilométer az út. Jobb párban 
futni, Emesével egymást lelke-
sítjük és a hosszú egyenes úton 
is könnyebb kitartani. Ajánlom 
mindenkinek a futást, vagy a 
kerékpározást ezen az úton, úgy 
látom, sokan igénybe is veszik. 
Tavasszal és ősszel különösen 
kellemes ez a szabadidősport, az 
edzéseinken nagyon sok isme-
rőssel találkozunk. 

Kerékpárút Akasztó-Kiskőrös között

Markó Csaba maratonfutó 
és felesége, Emese

Kiskőrösön nagy hangsúlyt 
fektetett a városvezetés arra, 
hogy mind a belterületi, mind 
pedig a várost a szomszédos 
településekkel összekötő ke-
rékpárutak megépüljenek. 
Kihasználva a vissza nem té-
rítendő pályázati lehetőséget, 
a városvezetés az önrésszel 
együtt mintegy 250 millió fo-
rintból kiépítette a belterületi 
kerékpárutat, amely Erdőtel-
ket is összeköti a várossal. 
Így a kerékpárosok a jármű-
forgalomtól elzárt területen, 
illetve kerékpársávban, biz-
tonságosan tudnak közleked-
ni a településen. A beruházás 
önálló projektként szerves ré-
sze volt annak a nagyszabású 
rekonstrukciónak, melynek 
következtében Kiskőrös város-
központja folyamatosan átala-
kul és szépül.

- Sok város irigyelheti Kiskő-
rös kiterjedt kerékpárút-há-
lózatát - véli Kuti Zoltán, a 
Trizoli Jótifuti Egyesület elnö-
ke. - A vezetésemmel működő 
egyesület tagjaival már tíz éve 
szervezünk jótékonysági brin-
gatúrákat a fogyatékossággal 
élők támogatására. Ilyenkor 
általában nagylétszámban 
tekerünk a csapattal, ami a 
közúton rendkívül balesetve-
szélyes lenne. Célba vesszük 
Akasztót, vagy a másik irány-
ba Soltvadkerten át eltekerünk 
egészen Kiskunhalasig. A leg-
nagyobb közös kerékpározá-
sunk Kecskemétről indul, most 
már a tabdi elágazástól is biz-
tonságban tekerhetünk. Talán 
felesleges hangsúlyozni, hogy 
ez mennyire szuper. A kerék-
pározás nagyon egészséges, a 
belterületi és a településeket 

összekötő bringautak kiépítése 
generálja a bringás kilométe-
reket, egyre többen pattannak 
nyeregbe, vagy görkoriznak, 
esetleg futnak messzebb a jár-
művektől, és ez nagyon jó.

Biztonságos kerékpározás a városban

Kuti Zoltán,  
Trizoli Jótifuti Egyesület
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Font Sándor országgyűlési képviselő szerint felmérhetetlen az a változás, amit a térségben 
élők életébe hozhatnak a jelenleg folyamatban lévő beruházások. A három legnagyobb ívű, és 
hatásában is rendkívüli projektről és a mögöttük kirajzolódni látszó perspektívákról beszélget-
tünk, a Kalocsa-Paks Duna-hídtól a Budapest-Belgrád vasútvonalon át a Soltvadkertet elkerülő 
útig bezáróan. 

MÁR ALAPOZZÁK  
AZ ÚJ DUNA-HIDAT

 
•  2024 nyarára tervezik a leg-
újabb, Kalocsa és Paks között 
épülő Duna-híd átadását. Mi-
lyen fázisban tart az építkezés?
– A tervezett ütemezéshez ké-
pest igen jól halad a beruházás. 
A kora tavasszal megkezdett 
építkezést eddig a Duna vízál-
lása is segítette. Amennyiben ez 
így marad, a prognózisok szerint 
akár 2023 év végére, 2024 év 
elejére befejeződhet az építke-
zés. Tekintettel azonban a Duna 
igen hektikus vízállására, egye-
lőre rendkívül óvatosak vagyunk 
a becsléssel. A leendő Duna-híd 
egyébként – mint ismert – a ka-
locsai oldalt a 6-os főúttal és az 
M6-os sztrádával köti majd ösz-
sze. Innen lesz leágazás az atom-
erőmű területére, ami a majdani 
munkaerő számára egyszerűen 
és gyorsan elérhetővé teszi azt. 
Jelenleg az alap készítése törté-
nik. Hamarosan érkezik Buda-
pestről a Clark Ádám Uszódaru, 
amely a pillérek alapozásában 
lesz a kivitelezők segítségére. 
Magyarország legnagyobb úszó-
daruja a Duna vizének az elre-
kesztésével teszi majd lehetővé 
az óriási tömegű vasfalak egy-
máshoz illesztését. A Kalocsa 
környéki beruházások is mind 
jobban megmutatják magukat. 
Amit már láthatnak az arra járók, 
hogy gőzerővel épülnek a paksi 
építkezés kiegészítő beruházá-
saként a településeket összekötő 
négyszámjegyű alsórendű utak. 
Mintegy 72 kilométer hosszú-
ságban egy aszfaltréteg már el-
készült. Ha nem jön tartós hideg, 
decemberben várhatóan lezárul-
nak ezek a fejlesztések. 
• Van arra mód, hogy ebbe a 
laikusként gigantikusnak tűnő 
építkezésbe bepillantást nyerjen 
az érdeklődő?

– Ha valaki szeretné megtekinte-
ni, van rá lehetőség. A Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 92 
milliárd forintos beruházását 
a Duna Aszfalt Zrt. kivitelezi, 
amely létrehozott e célra egy 
látogatóközpontot. A Duna Asz-
falt Facebook oldalán: www.
facebook.com/dunaaszfalt rend-
szeresen nyilvánosságra hozzák 
azokat az időpontokat, amikor 
lakossági, illetve műszaki érdek-
lődőket – előzetes bejelentkezés 
és a minimum létszám betöltése 
esetén – fogadják egy elméleti, 
interaktív eszközök segítségével 
történő tájékoztatásra és kör-
sétára a műtárgy közvetlen kö-
zelében. Mérnökök, beruházók 
és üzemeltetők részére külön 
egyeztetett időpontban biztosíta-
nak alkalmat a projekt megtekin-
tésére. A jelentkezés módjáról és 
feltételeiről is itt találnak részle-
teket az érdeklődők.

 
A VASÚT A LEGGYORSABB 

SZÁLLÍTÁSI ÚTVONAL 
A TÁVOL-KELET ÉS  

NYUGAT-EURÓPA KÖZÖTT
 
• Alig néhány nappal ezelőtt, 
október 15-én, Kiskunhalason 
lerakták a Budapest-Belgrád 
vasútvonal korszerűsítésének 
alapkövét. Sokszor esett már szó 
ennek a fejlesztésnek a lehetsé-
ges hatásairól a Régió Napló-
ban, de most, hogy belátható 
időn belülre került a beruházás, 
másként figyelünk az erről szó-
ló hírekre. Mit emelne ki az ak-
tualitások közül?
– A Budapest-Belgrád duplavá-
gányú, 160 km/órás sebességgel 
közlekedő vasút egyeztetésé-
nek utolsó szakaszában járunk. 
Palkovics László innovációs és 
technológiai miniszter az emlí-
tett eseményen úgy fogalmazott, 
hogy a hazai közlekedésfejlesz-
tési erőfeszítések középpontjá-

ban a következő 10-15 évben 
egyértelműen a vasút áll, ezen 
belül pedig az egyik legfonto-
sabb beruházás a Budapest-Bel-
grád vasútvonal korszerűsítése 
és kapacitásbővítése. A beruhá-
zás Pireusz kikötőjéből teremt 
magas színvonalú, közvetlen 
összeköttetést az ázsiai áruk 
szállításához. Ennek megvalósu-
lása nem kevesebbet jelent, mint 
hogy a jövőben Magyarország 
kínálja majd a leggyorsabb szál-
lítási útvonalat a görögországi 
kikötők érintésével a Távol-Ke-
let és Nyugat-Európa között. 
A most induló korszerűsítést 
számos kiegészítő beruházás 
övezi. A fejlesztés eredménye-
képpen a két főváros között a 
jelenlegi nyolc óráról 3,5 órára 
csökkenhet a menetidő; bel-
földön a távolsági vonatok egy 
órával rövidebb idő alatt tehe-
tik majd meg az utat a főváros 
és Kelebia között, illetve a bu-
dapesti elővárosi utasok is akár 
húsz perces menetidő-csökke-
néssel számolhatnak Kunszent-
miklós-Tassig.
A korszerűsítés 152 kilométeres 
szakaszán – a kétvágányú pálya 
megépítésével – összesen 339 
vágánykilométer hosszban va-
lósul meg a vasútfejlesztés. Ki-
lométerenként 160 km/óra lesz 
az engedélyezett sebesség, öt 
új állomásépület lesz – köztük 
van a kiskőrösi is –, a meglévő 
épületek közül nyolcat – például 
a kiskunhalasit is – teljesen fel-
újítanak. 

 
MEGMARAD MINDEN 

FÖLDUTAS VASÚTI 
KERESZTEZŐDÉS 

• A kiskőrösi térséget hogyan 
érintik az előkészületek?
– Az egyeztetések az utolsó 
fázisban tartanak. Jelenleg az 
önkormányzatokkal való egyez-

tetések folynak az új vasúti meg-
állóhelyek és parkolóhelyek, 
aluljárók építéséről, és a szel-
vény szélesedése miatt érintett 
mezőgazdasági területekhez ve-
zető bevezető utak építéséről. Az 
összes vasúti átjáró egyeztetése 
már megtörtént, térségünkben 
megmarad valamennyi földutas 
kereszteződés is. Ezek nagyfokú 
biztonsági berendezésekkel lesz-
nek ellátva: a fényjelzés mellett 
teljes, kétoldali csapórudas le-
zárással. Várhatóan a jövő év 
tavaszán-nyár elején fizikailag 
is elkezdődhet a vasúti rendszer 
felszedése és újra rakása annak 
figyelembevételével, hogy a 
jelenleginél enyhébb ívek lehe-
tővé tegyék a közlekedő vasúti 
szerelvény számára a 160 km/
óra sebesség folyamatos tartá-
sát. Két-három év alatt ígérik a 
komplett befejezést.

 
MÁRCIUSBAN INDUL  

A VADKERTI ELKERÜLŐ  
ÚT ÉPÍTÉSE 

• Hol tart jelenleg a Soltvadker-
tet elkerülő út építésének előké-
szítése?
– Az előbbiekben említett beru-
házásokhoz képest lényegesen 
kisebb mértékű, de jelentőségét 

tekintve meghatározó a térség 
számára ez a fejlesztés. A na-
pokban megjelenik a kivitele-
zői közbeszerzési eljárás, és ha 
minden az elképzelések szerint 
történik, március környékén át-
adják a munkaterületet a nyer-
tes kivitelezőnek. Ezt követően 
megkezdődhet a munka. A be-
csült összeg, mintegy 21 milli-
árd forint el van különítve, tehát 
a pénzügyi fedezet rendelkezés-
re áll. 
Az elkerülő úttal érintett földtu-
lajdonosok hamarosan megkere-
sést kapnak a magyar államtól, 
ami az általuk tulajdonolt földre, 
vagy területre vonatkozó ajánla-
tot tartalmazza. Ez egy nagyon 
begyakorolt árképzésen alapul, 
amit az eddigi tapasztalatok 
alapján mintegy 90 százalék-
ban elfogadnak a tulajdonosok. 
Ebben az esetben 30-50 napon 
belül átutalással megkapják a 
megjelölt összeget. Aki ezt nem 
fogadja el, az fellebbezéssel él-
het. Ilyenkor az árról bírósági 
döntés születik majd, de ez a 
kivitelezés megkezdését nem 
akadályozhatja. A munkálatok 
várhatóan két évet vesznek majd 
igénybe. 
• Bizonyára van elképzelése ar-
ról, hogy milyen hatást gyako-

rol a térség jövőjére az említett 
három beruházás. Megosztaná 
velünk?
– A vidék- és térségfejlesztési, 
társadalmi mobilitási szempon-
tokat figyelembe véve még a 
legóvatosabb becslések esetén is 
nyugodtan elmondhatjuk, hogy 
a térség fejlődésére és népesség-
megtartó erejére az elmúlt 50 év-
ben nem gyakorolt ilyen pozitív 
hatást beruházás, mint a felso-
roltak. Kiskőrös és Soltvadkert 
térségében már előkészületek 
folynak nagyobb léptékű ipari 
parkok kialakítására az elkerü-
lő utak gyűjtőhatásai és a vasút 
miatt. Az már most látható, hogy 
megkülönböztetett figyelem-
mel érdeklődnek a potenciális 
befektetők a Belgrád-Budapest 
vasútvonal melletti logisztikai 
parkok, összeszerelő üzemek 
létesítésére alkalmas iparterü-
letek iránt. Ennek a gazdasági 
hatásait ma még nem tudjuk 
pontosan felmérni. Ahogy azt 
sem, hogy mit jelent az érintett 
településeken a családok, tár-
sadalmi közösségek számára 
a fiatalok visszaáramlása. Ez a 
jelenség már érzékelhető: az el-
származott gyerekek magasabb 
tanulmányaik elvégzése után – 
Budapest, Kecskemét, Szeged 
elrugaszkodott ingatlan árai mi-
att is – lehetséges alternatívaként 
tekintenek a Budapest-Belgrád 
vonal mentén fekvő települé-
sekre. Ugyanis Kiskőrösről pél-
dául egy óra alatt Budapesten, a 
Keleti pályaudvarnál lehetnek. 
Ez rövidebb utazást jelent, mint 
a főváros valamelyik külsőbb 
kerületéből bejutni. Láthatóan 
merőben új perspektívák ezek a 
vidék előtt. Kalocsa térségében 
az M6-os sztrádára való rákötés-
sel nyílnak meg új lehetőségek. 
Így például esélyt kapnak az ott 
élők arra, hogy Paks, Szekszárd 
térségében munkát vállaljanak. 
Mindezek a dimenziók a meg-
élhetés, a munkaerő áramlás, a 
beruházások szempontjából is 
megváltoztathatják az eddigi 
rögzült viszonyokat. 

Tajola-Tóth Tímea

Új dimenziók nyílnak a térségben a három gigaberuházás által

Már érdeklődnek a befektetők a logisztikai parkok,  
üzemek létesítésére alkalmas területek iránt  

- mondja Font Sándor.



CSÁSZÁRTÖLTÉSEN több, mint száz év után ismét ke-
resztet állítottak. A projekt megvalósítása Császártöltés 
Község Önkormányzata anyagi támogatásának és a Csá-
szártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat sikeres pályá-
zatának köszönhető, amely keretén belül 1,5 millió forintot 
nyertek a Bethlen Gábor Alapkezelőtől. A kőkereszt a Bajai 
úton került felállításra tavaly, az ünnepélyes szentelést pedig 
augusztus 20-án, nemzeti ünnepünk napján tartották, főtisz-
telendő Nagyidai Zsolt plébános  által celebrált szentmise 
kíséretében.

Takácsné Stalter Judit polgár-
mester asszony ünnepi beszé-
dében felidézte a kereszt állítás 
hagyományát és beszélt az ösz-
szetartozás erejéről is.
… Az első családok 1744 feb-

ruárjába érkeztek erre a terület-
re, és ahogy a telepítő levélben 
kitétel volt, megépítették az első 
4x4 méteres kis szobácskát, és 
az első templomot. Az első kő-
ből épült templomunk 1780-ra 

készült el és alapja, falai a mai 
templomunkba épültek be. Az 
útszéli kereszteket általában nem 
az egyház, hanem a lakosság ál-
lítatta Isten dicsőségére, egy-egy 
kiemelkedő életesemény – tra-
gédia, vagy csoda – kapcsán.
A császártöltési keresztállítás-
nak több évszázados hagyomá-
nyai vannak.
Szép szokás volt, hogy a falu 
határában is állítottak keresztet, 
hogy aki elhagyta a települést Is-
ten áldásával folytathassa útját. 
Az elmúlt száz évben nem tör-
tént ilyen jellegű hálaadás Csá-
szártöltésen. Most a falu déli, 

Baja felé eső részére állítottuk 
ezt a keresztet, fontos szempont 
volt, hogy ezen a kifelé vezető 
útszakaszon még nem volt ilyen 
emlékművünk. 
Hitünk erősítésére emeltük, és 
arra, hogy újra élő hagyomány 
legyen a településen a keresz-
tállítás. 
Maradjon meg emlékeikben a 
keresztállítás napja. A keresztté, 
amely az együvé tartozásunkat 
és összefogásunkat jelképezi.”
Részletek Takácsné Stalter Judit  

polgármester asszony  
beszédéből

Rácz Hajnalka Mária 

A Kiskőrös és Tabdi között nemrégiben elkészült új kerék-
párútnak sokan örülnek a térségben.  A biztonságos brin-
gázási lehetőség nemcsak a munkába közlekedőknek, 
mozogni-sportolni vágyóknak, hanem a családi kirándulá-
sok, baráti kerékpártúrák, kerékpáros borkóstolók szerve-
zőinek is megindította a fantáziáját. 
 
S, ha már Tabdi, akkor kifeje-
zetten jó úti cél a Sinkovicz és 
Kiss Borászat bájos tanyája az 
alföldi falu bejáratánál. A címet 
eltéveszteni nem lehet, hiszen 
mielőtt beérnénk Tabdiba, az 
első útkereszteződésnél balra 
már kitömött farmernadrágokba 
ültetett virágok jelzik az utat a 
SK Borászat családi gazdaságá-
hoz. Igaz, itt még le kell küzde-
nünk néhány méter földes utat, 
de közben a vicces gatyók mo-
solyt csalnak mindenki arcára.
A házigazdákat, Kissné Sin-
kovicz Mariannát és Kiss 
Sándort sokan ismerik a kör-
nyéken, hiszen szinte minden 
rendezvényen, fesztiválon, 
expón találkozhatunk velük. 
Személyesen kínálják boraikat, 
amelyekhez mindig tartozik egy 
jó szó, egy történet, egy anek-
dota. Nem véletlen, hogy az or-
szág távoli vidékeiről is vannak 
visszatérő vásárlóik. A szorgal-
mas házaspárt közvetlensége, 
vendégszeretete és barátságos-
sága emeli ki a borkészítők tá-
borából. No és az a szakmai 
tudás, amit a Lupták György 
esperes koordinálásával Kiskő-
rösön is működő németországi 
Initiatíve Egyesület vincellér-
szemináriumain mélyítettek el.

Az SK Borászat idén harminc 
éves, amit Marianna szüleivel 
alapított anno 1991-ben. Tíz 
hektáron termesztenek szőlőt, 
emellett jó kapcsolatot ápol-
nak a környékbeli gazdákkal is, 
akiktől rendszeresen vásárol-
nak kiváló boralapanyagot és 
kölcsönösen számíthatnak egy-
másra.  Az SK Borászat ars poe-
ticája a minőségi borkészítés, 
kiemelt feladatuknak tekintik 
az Duna Borrégió piaci pozíci-
ójának erősítését és a kulturált 
borfogyasztás népszerűsítését, 
mindezt hittel, szeretettel teszik.
Az SK Borászatban évjáraton-
ként 700 hektoliter bort készíte-
nek, mintegy 7000 palack kerül 
ki a pincéből. A tulajdonosok 
kreativitását dicséri, hogy szíve-
sen kísérleteznek a borkészítés 
során. Reduktív technológiával 
készülnek a fehérborok: az ön-
álló borként ritkaságnak számí-
tó, de rendkívül ígéretes Bianca, 
a teltebb Olaszrizling, a sokol-
dalú Generosa, a gyümölcsös 
Kövidinka, az illatos Irsai Oli-
vér és a Cserszegi Fűszeres. A 
Rosék közül megtalálható náluk 
a tutti-frutti Néro, a Kékfrankos 
és a Cabernet Sauvignon. 
Egyes fajtákból a ma trend-
nek számító narancsbort is fo-

gyaszthatunk, ami egy héjon 
erjesztett technológiát jelent és 
teltebb, fűszeresebb, aranyszínű 
karaktert eredményez. Emellett 
az édes ízek kedvelőinek késői 
szüretelésű töppedt, aszús für-
tökből kiváló minőségű bort 
készítenek. 
Kivételes beltartalmi értékek-
kel rendelkezik a Cabernet 
Sauvignon vörösboruk, a Kék-
frankos és a borvidék nagy 
múltú fajtája, a Bíbor Kadarka. 
Mindezeket olyan találó fantá-
zianevekre keresztelték, mint 
például a szőlősgazdára és a 
fogyasztóra egyaránt utaló „At-
tié-d” és az ásványosságot jelző 
„Kő szava”.
A Sinkovicz és Kiss Borászat 
leghangulatosabb programja 
- különösen így ősszel,- a bir-
toktúra, mely során Marianna 
és Sándor végigkísérik a ven-
dégeket a szőlőültetvényen.  
Meglepetésként a sorok végén 

egy-egy asztalként funkcionáló 
hordó vár a túrázókra, ahol vé-
gigkóstolhatjuk az adott dűlő 
szőlőjéből készült borokat. 
Mariann a bemutató közben 
sajtot, almát és kiflit kínál bor-
korcsolyaként. Akinek pedig 
arra szottyan kedve, csipegethet 
a néhány tőkén nem véletlenül 
meghagyott mézédes szőlősze-
mekből is. 
Az SK Borászatban előre egyez-
tetett időpontban fogadnak kis 
csoportokat borbemutatóra, 
borvacsorára, de osztálykirán-
dulásnak, céges rendezvény-
nek is voltak már házigazdái, 
amelyre igény szerint játékos 
feladatokkal, sorversenyekkel 
készülnek. A tanyasi romantiká-
ban a gyerekek a traktorokra is 
felülhetnek és a mustot is meg-
kóstolhatják. Humorból sincs 
hiány: akár a palackba zárt fa-
lusi jó levegőt is hazavihetjük.
Az SK Borászatban természe-
tesen borvásárlásra is van lehe-
tőség. A palackos borok mellett 
folyóborokat, és kiváló minő-
ségű forralt bor alapot is vásá-
rolhatunk.
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Keresztet állítottak az összetartozás jelképeként

SK BORÁSZAT – KIVÁLÓ ÚTI CÉL A BORTÚRÁZÓKNAK

Elérhetőségek:
 
Facebook: SK Borászat 
6224 Tabdi,  
Szlovák dűlő 7.
Tel.: 30/280-81-76 
e-mail: sinkoviczeskissbt 
@t-online.hu 

Marianna és Sándor a kiváló borok mellett  
barátsággal fogadják a vendégeket.

Az SK Borászatban előre egyeztetett időpontban  
fogadnak kis csoportokat borbemutatóra, borvacsorára.
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SZINTE EGÉSZ 
EURÓPA HASZNÁL 
ATOMENERGIÁT

Van működő kereskedelmi célú atomerőmű

Nincs működő kereskedelmi célú atomerőmű,
de folyamatban van a kivitelezés

Csak kutatási célú reaktor van

Nincs sem kereskedelmi, 
sem kutatási célú reaktor

  kereskedelmi célú reaktorok és kutatóreaktorok Európában  

Világszerte 443 atomreaktor működik, beépített kapacitá-
suk csaknem 400 ezer MW. Európában és ezen belül az 
Európai Unióban is igen elterjedt az atomenergia alkal-
mazása. Az EU-27 országcsoportban a tagállamok fele, 13 
ország működtet atomerőművet, és további négy tagország 
rendelkezik kutatási vagy oktatási célú reaktorral. 
Az európai földrészen összesen 141 blokk van kereske-
delmi üzemben és a kontinens hat országában további 
13 blokk építése zajlik. Számos ország – Franciaország, 
Egyesült Királyság, Hollandia, Lengyelország, Csehország, 
Szlovénia, Ukrajna – fontolgatja új blokkok építését.
Magyarországon, ahol több évtizedes tapasztalat gyűlt ösz-
sze az atomenergia alkalmazása terén, két VVER-1200-as 
blokk épül. A Paks II. projekt célja, hogy egy olyan, a kor 
legszigorúbb elvárásainak megfelelő, kiváló műszaki szín-
vonalú, biztonságosan működő erőmű épüljön fel, amely 
évtizedekig hozzá tud járulni Magyarország klímabarát 
villamosenergia-ellátásához.
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Nemesnádudvar, Hajós után Homokmégyen október 14- 
én rendezték meg a tájegységi trófeaszemlét, amelyre hét 
vadászatra jogosult hozta el kimagasló gímszarvas trófeáit. 
A rendezvény nagy érdeklődést váltott ki a vadászok és a 
vadgazdálkodás területén dolgozók körében.   

A trófeaszemle házigazdája, 
Rigó Ferenc, az országosan 
szép eredményeiről híres Ho-
mokmégyi Dózsa Vadásztársa-
ság elnöke a természet közeli 
Romsics szálláson tartott ese-
ményen köszöntőbeszédében 
rámutatott: hazánkban 2017 
óta tájegységi vadgazdálkodás 
működik. A Duna-Tisza közi 
vadgazdálkodási tájon belül 
a térségben él a legjobb mi-
nőségű gímszarvas állomány, 
amit szívesen megmutatnak 
egymásnak a vadgazdálkodá-
si szakemberek. Az elnök kü-
lön köszöntötte Kammermann 
Pétert, az Agrárminisztérium 
Vadgazdálkodási Főosztály, 
Illancs-Bugaci tájegység főva-
dászát, aki a továbbiakban az 
elmúlt bőgési időszak eredmé-
nyeit ismertette. 
Mint elhangzott: Nemesná-
dudvar, Hajós után most talán 
a legméltóbb helyen, Homok-
mégyen rendezték meg a tá-
jegységi trófeaszemlét. A 
megjelent, távolabbi tájakról is 
érkező vadászok száma mutat-
ja leginkább: a hét vadászatra 
jogosult kimagasló gímszarvas 
trófeái mekkora érdeklődést 
váltanak ki a vadásztársadalom 
tagjai körében. Annak ellené-
re, hogy a trófeaszemlével egy 
időben tartják a Vadászati és 
Természeti Világkiállítás zá-

róeseményét, amelyre a részt-
vevők egy része is meghívást 
kapott. 
Kammermann Péter stíluso-
san a kiállított trófeák mellett 
ismertette az elmúlt bőgési idő-
szak eredményeit. A miniszté-
rium képviseletében megjelent 
szakember elmondta:
„A 303-as Illancs – Bugaci 
Vadgazdálkodási Tájegységben 
a mai napig 248 darab gímbi-
ka került bírálatra, amiből 33 
arany érmet, 83 darab ezüstér-
met, míg 61 darab bronzminő-
sítést szerzett. Ez összesen 177 
érmes gímbikát jelent, ami a 
248 elbírálthoz képest orszá-
gos viszonylatban is kimagas-
ló eredménynek számít. Ezek 
közül több is 12-13 kilogramm 
körüli súlyt mutatott, ami szin-
tén kiválónak mondható.”
A trófeamustrán, a kiállított tró-
feák mellett folytatott szakmai 
beszélgetésekből kiviláglott: az 
idei szarvas nász nehezebben 
indult, mint az elmúlt években, 
talán az aszályosabb, csapa-
dékszegény forró időszaknak 
köszönhetően, de a végére ki-
alakult az elvárt és megszokott 
minőségű bőgés, amit az eddigi 
eredmények is jól tükröznek.
A trófeamustra fehér asztal 
melletti szakmai beszélgetések-
kel ért véget. 

Zs.F.

III. Tájegységi Trófeaszemle Homokmégyen Foglyot vissza az Őrjegbe!
SZAKMAI KONFERENCIA 

Homokmégyen október 14-én neves előadók részvételével, 
„Foglyot vissza az Őrjegbe” címmel tartottak szakmai konfe-
renciát. Az esemény jelentőségére utal, hogy annak fővédnöke 
Dr. Nagy István agrárminiszter volt, a konferenciát a Homok-
mégyi Dózsa Vadásztársaság mellett további négy megyei va-
dásztársaság, az Őrjeg és Szőlőhegyei Natúrpark, valamint az 
Állatorvostudományi Egyetem Egzotikus és Vadegészségügyi 
Tanszéke szervezte.  

A tanácskozás kö-
zéppontjában a 
túlnyomó részben 
érintetlen, termé-
szeti erőforrások-
ban gazdag Őrjegi 
táj, és a régmúlt idő-
ben, elsősorban a 
múlt század első fe-
lében gyakori vad-
faj, a fogoly újratelepítése állt. 
A fogoly visszatelepítése Ho-
mokmégyre projekt állásáról 
Agócs Péter, az Őrjeg és Sző-
lőhegyei Natúrpark Egyesület 
elnöke és Rigó Ferenc, a Ho-
mokmégyi Dózsa Vadásztársa-
ság elnöke tartott érdekfeszítő 
előadást. Mint elhangzott, az elő-
készítő munka már tavaly télen, 
egy 1,5 hektáros szántóterületen, 
változatos mezőgazdasági kul-
túra kialakításával elkezdődött. 
Az itt élő foglyok számára ide-
ális vadföld kialakítását az Or-
szágos Vadgazdálkodási Alaptól 
2019-ben elnyert pályázati forrás 
tette lehetővé. Az prezentáció 
zárómondata szerint az előadók 
abban bíznak, hogy a visszate-
lepítési programhoz a későbbi-
ekben több vadgazdálkodásra 
jogosult csatlakozik. 

A résztvevők a 
továbbiakban a 
fogolyállomány je-
lenlegi magyaror-
szági helyzetéről, 
a ragadózó gyé-
rítés szerepéről a 
fogolyvédelemben, 
és a közös agrárpo-
litika biodiverzitás-

ra gyakorolt hatásáról hallottak 
előadást. 
Agócs Péter a konferencia végén 
lapunknak elmondta:  
A fogoly egy nagyon fontos ma-
dárfaj, amely a múlt században 
már csak sokasodó egyedszáma 
miatt is hétköznapi madárnak 
számított vidéken. A mai világ-
ban abból a szempontból fontos, 
hogy az agrárkörnyezet, ahol a 
madárfaj él letükrözi: jól használ-
juk, nem jól használjuk, esetleg 
túlhasználjuk az adott területet. 
Ha túl sok vegyszert alkalma-
zunk, ezek a negatív változások 
közvetlenül vagy közvetve, az 
emberre is hatnak. Mindezt azon-
ban nagyon jól tudják monitoroz-
ni a foglyok, hiszen ha csökken 
a madárfaj állománya, abból arra 
következtethetünk, hogy valami 
baj van.”                                Zs.F.

ORSZÁGOSAN  
KIMAGASLÓ EREDMÉNYEK
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A pályázatok írása és megvalósítása a pandémia ideje alatt 
is zavartalan volt Császártöltésen – mondta el Takácsné 
Stalter Judit polgármester a lezárult és folyamatban lévő 
fejlesztések összegzésekor. A beszélgetésből az is kiderült, 
hogy a településen nem csak a beruházások folytatódtak a 
világjárvány mindenki számára nehéz hónapjai alatt, de ösz-
szefogásból és emberségből is kitűnőre vizsgáztak a hely-
béliek.   

• Milyen feladatokat, kihíváso-
kat hozott a 2021-es év a tele-
pülés életében?
– Töretlenül tettük mindany-
nyian a dolgunkat. Az iskola és 
az óvoda is sikeresen pályázott 
a német nemzetiség keretein 
belül. Ennek köszönhetően az 
óvodában elkészült egy roller-
pálya, tavasszal megvalósult 
a teljes épület festése, rész-
legesen a parketta cseréje, és 
új tetőt kapott az épület. Az 
iskolában kerítés és udvarren-
dezés történt. Remélem, hogy 
az azóta beadott újabb pályá-
zataink is hasonlóan sikeresek 
lesznek. Az önkormányzatnál 
a Magyar Falu Program volt 
meghatározó, ebből a forrásból 
például orvosi eszközre, kisgép 
beszerzésre és útfelújításra pá-
lyáztunk sikeresen, valamint a 
Közösségek Házánál a terasz-
fedést tudtunk megvalósítani. 
A Keceli utcában sikerült fel-

újítani a járdát, amit hamaro-
san követ a Bajtárs utca teljes 
egészében, majd a Keceli utca 
egy szakasza, és a Gőzmalom 
utca járdája mintegy 500 méte-
ren. E téren sok még a feladat. 
Igyekszünk minden pályázati 
lehetőséget megragadni és min-
denhová eljutni. Nemrégiben 
megvettük az elnyert orvosi 
eszközöket, és a kisgépünk is 
hamarosan megérkezik. 
• Császártöltésen mindig külö-
nösen nagy hangsúlyt kap a kö-
zösségi élet. Sikerült-e e téren is 
alkalmazkodni a megváltozott 
körülményekhez?
– Mindvégig rendkívül fegyel-
mezett volt a lakosság, és jó 
volt az oltottsági kedv is. Az 
első félévben meglehetősen zárt 
életet éltünk, de eközben – és 
ezt nagyon felemlő volt megél-
ni – azok is segítettek és helyt 
álltak az egymás iránti felelős-
ségvállalásban, akikre ez más 

körülmények között kevésbé 
volt jellemző. Tavasszal volt 
egy alma és egy káposzta osz-
tási akciónk is, aminek nagyon 
jó volt a fogadtatása. Egy helyi 
bácsi elmondta például, hogy 
bár az adományra nem volt rá-
szorulva, végtelenül jól esett 
neki a figyelem és törődés, ami-
től úgy érezte, hogy nincs egye-
dül a mérhetetlen bezártságban. 
Pontosan ez volt a szándékunk 
ezzel a kezdeményezéssel. A 
több tonna zöldség és gyümölcs 
kiosztásában összefogtak az 
önkormányzat dolgozói és az 
önkéntesek. Aki tudott, az eljött 
és segített. Ezúton is szeretném 
megköszönni mindnyájuknak a 
segítséget. És persze mindvégig 
készültünk arra, hogy ha lehető-
vé válik, újraindítjuk a rendez-
vényeket is.
• A nyár meghozta a várva-várt 
találkozásokat?
– A Sváb Ételek Fesztiválja volt 
az első kezdeményezésünk, 
amire 10 település és rengeteg 
érdeklődő jött el. Ez kezdésnek 
nagyon jó volt: a finom sváb 
ételek mellett kitelepültek a 
borászaink is, és megrendez-
tük a nyárindító pince túrát. Az 
előkészület is nagy összefogást 
igényelt, ami nagyon jót tett a kö-
zösségi életünknek. Sokan jöttek 
segíteni, találkozni, beszélgetni. 
Több mint százan közreműköd-
tek a szervezésben, irányítás-
ban. Jövőre is készülünk ezzel 
a programmal, és bízom benne, 
hogy meg tudjuk ismételni a jó 
hangulatot. A tavaly augusz-
tusban átadott uszodánkban 
is megindult az élet: idén már 
úszásoktatás is volt, ráadásul 
a helyi óvodások és iskolások 
mellett a keceliek is itt tanulnak 
úszni. A gyerekeknek számos 
nyári tábort is rendeztünk. Volt 
Erzsébet, Biblia, Tánc, Nemze-

tiségi és Önkormányzati tábor 
is., szinte egész nyáron folya-
matosan más és más programon 
vehettek részt az érdeklődők. 
Augusztusban nagy tömegeket 
vonzott a Falualapítók ünnepe, 
amit elővigyázatosságból még 
nem az eredeti helyén, a Teleház 
előtt, hanem a két pincesoron 
rendeztünk meg. Sikeres volt a 
falusi olimpia, a nyitott pincék, 
Pintácsi Viki gyermekműsora. 
A rendezvény szép színfontja-
ként átadtuk a Sváb Értéktár-
házat Rideg László, a megyei 
közgyűlés elnökének jelenlété-
ben. A TOP forrásból megújult 
létesítményben van két kiállítás, 
a császártöltési értéktár bemuta-
tása valamint egy kulcsos lakás, 
és tervezzük még egy sváb kony-
ha kialakítását is. Augusztusban 
rendhagyó szabadtéri misével 
ünnepeltük a Bajai úti kereszt 
átadását, aminek költségeit 
pályázaton nyerte el a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat. 
A kialakításban Császártöltés 
Község Önkormányzata is sze-
repet vállalt. Itt szegtük meg az 
augusztus 20-i kenyeret, amit 
a falu kemencéjében sütöttünk 
meg. Ezt követően szentelte 
meg a keresztet főtisztelendő 
Nagyidai Zsolt plébánosunk. 
Nagyon büszkék vagyunk erre a 
szép kezdeményezésre, aminek 
hamarosan folytatása is lehet, 
amennyiben a Keceli utcára ter-
vezett újabb keresztre benyújtott 
pályázat is sikeres lesz. Volt egy 
jótékonysági utcabál is Császár-

töltésen, amit Szvetnyik István 
szervezett. A jelenlévők közösen 
főztek, szórakoztak, a bevételt 
pedig az óvodának ajánlották 
fel. Az adományból karácsony 
előtt bábszínházba mennek majd 
a gyerekek, és fejlesztő játékok-
ra is jut a 152 ezer forintból. 
Szeptemberben a szüreti fel-
vonulás adott apropót a közös 
ünneplésre. A jó hangulatról a 
Pénzügyőrség fúvószenekara, a 
Fuchs kórus és a kiskőrösi Szi-
várvány Néptánc Együttes gon-
doskodott.  A piactéri estebéden 
400-500 ember volt jelen. Ezt 
a programot és a Falualapítók 
ünnepét a Nemzeti Művelődési 
Intézet pályázatán elnyert egy-
millió forintból rendeztük meg. 
• Milyen feladatokat tartogat 
még az év?

– Egy nagyon mozgalmas és 
tevékeny esztendő utolsó ne-
gyedévében is tele vagyunk 
tervekkel. A TOP energetikai 
pályázatán nyertünk 120 millió 
forintot a Polgármesteri Hivatal 
felújítására. Az épületre nagyon 
ráfér a fejlesztés, a pályázat 
megvalósítása sok feladatot 
fog adni a következő évben. 
Nemrégiben beadtuk a német 
nemzetiségi pályázatokat, ami-
nek segítségével az oktatási 
intézményeinkben szeretnénk 
a körülmények minőségi javí-
tását elérni. Az óvodában tor-
natermet építenénk, az iskolát 
pedig kifestenénk. Novem-
ber 13-án lesz a legközelebbi 
nyitott pincék esemény, amit 
szeretnénk egy libafutammal 
ötvözni. Ez öt kilométer futást, 
gyaloglást, vagy kerékpározást 
jelent. Két évvel ezelőtt rendez-
tük meg először, akkor eljöttek 
több mint százan, és nagyon jó 
hangulatban telt. Bízom benne, 
hogy most sem lesz másként. 
November 14-én a időseinket 
köszöntjük fel, és készülünk 
már a karácsonyi, adventi, új-
évi programokra is. Annyit már 
elárulhatok, hogy január 8-án a 
ráckevei Lohr Kopelle fúvósze-
nekar ad koncertet a templom-
ban. Ezzel szép zenei élménnyel 
nyitjuk meg az új évet bizakod-
va és abban reménykedve, hogy 
2022 új sikereket és tartalmas 
közösségi programokat tartogat 
a település és a császártöltésiek 
számára.        Tajola-Tóth Tímea

Császártöltés sikerének titka a szorgalom és az összetartás 

A Sváb Értéktár szép tiszteletadás a felmenők előtt.

A gyermekek is fontosak az önkormányzatnak:  
legutóbb Pintácsi Viki szórakoztatta a legkisebbeket.

A járdafelújítás  
folyamatos a településen.

A fejlődés és a közösségi 
élet fáradhatatlan motorja:  

Takácsné Stalter Judit 
polgármester-asszony



Solt legnagyobb, városképi 
jelentőséggel bíró középü-
letét, - dr. Szabó Tünde, 
az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma sportért felelős 
államtitkára szerint a telepü-
lés ékkövét, - a többfunkciós 
sportcsarnokot szeptember 
29-én avatták fel.  

Az esemény különös jelentősé-
gét az adta, hogy a nagy múltú 
sportegyesületekkel is rendel-
kező városnak mindeddig nem 
volt sportcsarnoka, de több száz 
látogató befogadására alkalmas 
fedett közösségi tere sem. Az 
egyedi kormánydöntés nyo-
mán 450 millió forint állami 
támogatásból és 550 (!) millió 
forint saját erőből megépült új 
sportcsarnokot dr. Szabó Tün-
de államtitkár, Font Sándor or-
szággyűlési képviselő, Németh 
István polgármester és dr. Ko-
vács Antal olimpiai bajnok, 
a Paksi Atomerőmű kommu-
nikációs igazgatója avatta fel. 
Az ünnepségen megjelent Mák 
Kornél, a Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlés alelnöke, a járás, a 
szomszédos települések pol-
gármesterei, köztük dr. Filvig 
Géza kalocsai polgármester. Az 
eseményen a Solti Ifjúsági Fú-
vószenekar és a Solti Mazsorett 
Csoport adott műsort. 
Németh István polgármester 
köszöntőbeszédében feleleve-
nítette a beruházás előzménye-
it, köszönetet mondott a magyar 
kormánynak és Font Sándor or-
szággyűlési képviselőnek a tá-
mogatásért, és mint rámutatott: 
a település lakói, vállalkozói, 
az önkormányzat is mindent 
megtettek azért, hogy a korsze-
rű létesítmény megvalósításá-
hoz szükséges 550 millió forint 
saját erőt előteremtsék. 
A városvezető szólt arról is, 
hogy az új sportcsarnok nem 
csak a sportéletnek, de a szom-
szédos iskolában folyó minden-
napos testnevelésnek is helyet 
ad. Ugyanakkor többfunkciós 
jellegéből adódón például az 
Ifjúsági Fúvószenekarnak, a 
helyi Mazsorett Csoportnak is 
próba- és fellépési lehetősé-
geket biztosít, egyúttal újabb 

teret nyit a kulturális életnek. 
Németh István végezetül meg-
köszönte a beruházásban részt-
vevők, az azt segítők áldozatos 
és jó színvonalú munkáját.
Font Sándor országgyűlési 
képviselő elismeréssel szólt 
az előző és a jelenlegi polgár-
mester és a képviselő-testület 
munkájáról. Mint mondta, Solt 
nagyot mert álmodni, amikor 
a Belügyminisztérium 2018-as 
támogató döntése után úgy ha-
tározott: iskolai sportcsarnok 
helyett inkább egy méretében 
és funkciójában is nagyobb 
csarnokot épít. A város a 450 
millió forintos egyedi kor-

mányzati támogatást 550 millió 
forint önrésszel egészítette ki, 
ami nyilvánvalóan megterhelő 
volt egy ilyen méretű telepü-
lés számára, de az összefogás, 
a források koncentrálása lehe-
tővé tette a multifunkcionális 
sportcsarnok megépülését, és 
nem kis költséggel járó majda-
ni üzemeltetését is. A komple-
xumnak valamennyi solti lakos 
örülhet, hiszen nem csupán a 
sportszakosztályok, közülük 
is a méltán híres kézilabdá-
sok jutottak korszerű edzési és 
versenyzési lehetőséghez, de a 
létesítmény közösségi térként 
is funkcionál majd. Ezen felül 

színházi előadásoknak, koncer-
teknek, iskolai és egyéb közös-
ségi rendezvényeknek is helyet 
biztosíthat az új létesítmény – 
mondta Font Sándor. 
A képviselő hozzátette, a ki-
vitelezőt a színvonalas munka 
mellett azért is elismerés illeti, 
mert a végső határidő előtt há-
rom hónappal adta át a létesít-
ményt. Font Sándor sok sikert 
és örömet kívánt a soltiaknak a 
sportcsarnok használatához. 
Dr. Szabó Tünde államtitkár 
beszédében rámutatott: a sport 
összehozza a gyerekeket, fel-
nőtteket, közösségeket alakít 
ki, erős nemzetté kovácsol. 
Az államtitkár szerint nem csak 
az élsportnak, a nagy befogadá-
sú, nemzetközi eseményeknek 
is helyet adó sportarénáknak 
van létjogosultsága, hanem az 
olyan méretű csarnokoknak is, 
mint a solti. Az új létesítmény 
a helyi sokszínű sportolási le-
hetőségek mellett - közülük 
például a kézilabdának, a te-
nisznek és a jégkorongnak - az 
itt élők kulturális és közössé-
gi igényeinek kiszolgálását is 
szolgálja. Dr. Szabó Tünde, 
mint egykori sportoló is úgy fo-
galmazott:
„Öröm látni, hogy a sportnál 
nincs jobb nevelő hatás, és 
nincs semmi más, amivel ilyen 
hatékonyan megőrizhetjük és 
megtarthatjuk egészségünket. A 
sport ugyanis formálja a fiziku-
munkat, az életszemléletünket, 
és az értékrendünket is rendben 
tartja. És ami a legfontosabb, a 
sportnál nincs nagyobb közös-
ségteremtő erő” 
Az avatószalag átvágása után 
bemutatták az új sportcsarno-
kot, amelynek hasznos alapte-
rülete összesen mintegy 2400 
négyzetméter. A létesítmény 
25×45 méteres küzdőtérrel 
rendelkezik, kiválóan alkalmas 
a kézilabda, röplabda, kosár-
labda, teremlabdarúgás, tenisz 
edzések és versenyek lebonyo-
lítására. A lelátók 150 főnek 
biztosítanak ülőhelyet, de mo-
bil lelátók alkalmazásával a né-
zőtér befogadóképessége akár 
430 főig növelhető.
A sportcsarnokot elsőként, az 
átadást követő napon a szom-
szédos iskola diákjai testneve-
lés órákra vették igénybe. 

Zsiga F.
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Újra van úszásoktatás  
Császártöltésen

Több, mint tíz év kihagyás 
után, immár egy éve újra üze-
mel a Császártöltési Bánáti 
Miklós Német Nemzetiségi 
Általános Iskola tanuszodája. 
A Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Programnak és 
az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma Egyházi, Nemzetiségi 
és Civil Társadalmi Kapcsola-
tokért felelős államtitkársága 
által nyújtott támogatásnak kö-
szönhetően újra az iskolásokat 
szolgálja a kor követelményei-
nek mindenben megfelelő tan-
medence. A kívül, belül teljesen 
felújított tanuszoda a helyi és a 
szomszédos települések gyer-

mekei számára is lehetőséget 
biztosít az úszás alapjainak  
elsajátítására.
A nyáron úszásoktatás is zajlott 
a Császártöltési Bánáti Miklós 
Német Nemzetiségi Általános 
Iskola tanmedencéjében. Ange-
li Laura és Füleki Antal tartott 
három csoportnak foglalkozást. 
Közel 30 gyermek vett részt a 
tanfolyamon nagy lelkesedés-
sel. Kezdő, haladó és vízhez 
szoktató csoportban dolgoztak 
és a merülést, lebegést, siklást, 
majd a gyorsúszás technikáját 
sajátították el a gyerekek.

Füleki Antal
pedagógus

Multifunkcionális  
új sportcsarnokot avattak Solton 

A sportcsarnoknak valamennyi solti lakos örülhet,  
hiszen nem csupán a sportszakosztályok jutottak  

korszerű edzési és versenyzési lehetőséghez,  
a létesítmény színházi előadásoknak, koncerteknek,  

iskolai és egyéb közösségi rendezvényeknek is  
helyet biztosít majd – hangsúlyozta Font Sándor.
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CSÁSZÁRTÖLTÉS - Szeptember 19-én rendezte meg 
Császártöltés Község Önkormányzata és a Német Nemze-
tiségi Önkormányzat a hagyományos Szüreti felvonulást.  
A Pincelakat Hotel előtti téren, - a régi időkhöz hasonló mó-
don, - sűrű dobpergés után a kisbíró felolvasta a híreket, 
majd a Pénzügyőrség Fúvószenekara adott térzenét.  

A Kiskőrösi Szivárvány Nép-
táncegyüttes ekkorra már ha-
misítatlan szüreti hangulatot 
varázsolt a térre, miközben 
mustot is kóstolhattak az ér-
deklődők. Az előző években 
megszokott módon,  a falu 
főutcáján indult el a menet, 
feldíszített csettegőkkel, a 
kisbíróval és bírónéval. A fel-
vonuláshoz a Pénzügyőrség  

Fúvószenekara diktálta a rit-
must, a menetben néptánco-
sokkal, az óvodás és iskolás 
gyerekekkel, szüleikkel és 
ismerőseikkel. Régi hagyo-
mányt elevenítünk fel azzal, 
hogy nemcsak sváb viseletbe 
öltöznek ilyenkor a gyerekek, 
hanem gyönyörű magyaros 
ruhában is megcsodálhatjuk a 
nyolcadikos lányokat, a fiúk 

pedig kerékpárral vonulnak fel, 
ahogyan ezt a régi idők szüreti 
felvonulásain tették elődeink.
A következő állomás a központi 

buszmegálló volt, ahol a műsor 
ismét fergeteges sikert aratott. 
Ezt követően a menet a Piac-
térhez vonult, ahol Takácsné 
Stalter Judit polgármester 
asszony köszöntötte a megje-
lenteket, majd Manhalterné 
Szeitz Orsolya, a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat elnöke 
átadta a Nemzetiségünkért díjat 
Schindler Péternének, így kö-
szönve meg a hosszú évek óta 
nyújtott önzetlen segítségét.
A Piactéren újból hangszert ra-
gadott a Pénzügyőrség Fúvós-
zenekara, majd táncra perdült 
a Kiskőrösi Szivárvány Nép-
táncegyüttes és a Fuchs Kórus 
is dara fakadt. Műsorukat itt is 
nagy taps kísérte.
A vacsorára felszolgált gulyás-
leves  és  a  kelt kalácsok osz-
tatlan sikert arattak a vendégek 
körében. A jó hangulatról a 
Fuchs zenekar gondoskodott.

Rácz Hajnalka Mária
 művelődésszervező

Felvonulással ünnepelték a szüretet
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Prof. Dr. 
Merkely 

Béla,
a Semmelweis  

Egyetem rektora

AZ OLTÁS 
MŰKÖDIK,

MAGYARORSZÁG  
MŰKÖDIK.
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RÉGIÓ NAPLÓ
Ingyenes kistérségi közéleti havilap

Kiadja: Sajtó-Team Kft.
Ügyvezető:  

Nagy Tamás 20/9394-592

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

e-mail: info@regionaplo.hu

Főszerkesztő: Gmoser Alíz

Szerkesztőségi titkár:
Szujer Klaudia, Nagy Laura

Munkatársak:
 Tajola-Tóth Tímea

Zsiga Ferenc

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

Hirdetésszervező:
Szentgyörgyi Tünde 20/4960-167

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

Nyomtatás: 
Lapcom Zrt., 

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

Megjelenik havonta 
ingyenesen

ISSN 1786-7517

A hirdetések tartalmáért szerkesztőségünk 
nem vállal felelősséget!

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

Természetgyógyászat,  
akupresszúra,  

akupunktúrával szenvedély-
betegségek kezelése, fogyás, 

allergia stb.  
Gépi köpölyözés, fibróma, 

éranyajegy eltávolítás,  
fülcimpalyukasztás  
és állapotfelmérés. 

06-30/962-0687 

Fürdőkád felújítás,  
kívánt színben  
garanciával!  

Tel.: 06-30/998-2485

ELADÓ!
BRAMAC tetőcserép 

Antracit protector római 
alapcserép áron alul!  

Bontatlan raklap,  
264 db (26,4 m2).  

Érd.: 06-20/939-4592

Gépi szőlő előmetszést  
vállalok Kiskőrös és 
környékén, egysoros  

kordon és moser művelésűt.
Pecznyik György  

06209240-302

Eladó 4 hektár szőlőterület 
és 2 hektár szántóterület 
Erdőtelek-Agárhalmon! 

Érd.: 06-20/3987050

KISKŐRÖSÖN, HORGÁSZTÓ 
FAHÁZZAL, CSÓNAKKAL, 
SAJÁT STÉGGEL ELADÓ! 

Irányár: 17.500.000 Ft.  
Érd.: 06-30/161-2379

SOLTSZENTIMRÉN 
BENZINKÚT ELADÓ! 
Irányár: 39.500.000 Ft.  

Érd.: 06-30/161-2379

TÁZLÁRON  
CSALÁDI BIRTOK  

18.6 ha-os TERÜLETTEL 
ELADÓ! 

Irányár: 48.500.000 Ft.

Műúthoz közeli tanya Kecelen, 
6.3 ha földterülettel eladó! 

Irányár: 19.900.000 Ft.  
Érd.: 06-30/161-2379

KISKUNHALASON, kb. 
120 m2-es, FELÚJÍTANDÓ 

ÜZLETHELYISÉG ELADÓ! 
Irányár: 19.990.000 Ft.  

Érd.: 06-30/161-2379

IZSÁKON, 140 m2-es, 
FELÚJÍTANDÓ HÁZ ELADÓ! 

Irányár: 16.990.000 Ft.  
Érd.: 06-30/161-2379

INGATLANIRODA  
KISKŐRÖSI KÍNÁLATÁBÓL:

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS!  
Eladáson gondolkozik? Vagy csak tudni szeretné, hogy most mennyit ér az ingatlana? Értékelé-
sem a fél éven belül ténylegesen elkelt, az Önéhez hasonló ingatlanok VALÓS eladási ára alap-
ján készül el! A részletekkel kapcsolatban hívjon és egyeztessünk! Tóth Bálint 06-70/409-9549

Nyaralj Pesten

+1 ÉJ
AJÁNDÉK*

  AQUAWORLD
Hotel, Spa és élményfürdő

CSALÁDATOS ŐSZ AZ AQUAWORLDBEN
Magyarország legnagyobb fedett élményfürdője, gyermek- és 
élménymedencék, csúszdák, játszóház, gyermekfelügyelet, animációs 
programok, 4* wellness szálloda családi szobákkal és apartmanokkal, 
felnőtteknek wellness- és szaunavilág, hangulatos bár és finom ételek.

BŐVEBB INFO ÉS FOGLALÁS
+36 1 2313 600; reservation@aquaworldresort.hu
www.aquaworldresort.hu

*Az akció 2021. november 2-től 30-ig érvényes.

Dolgozzon otthonról!
Díszzacskók csomagolása és egyebek elérhetőségei  

Érd.: www.audiopresshungary.oldalunk.hu  
(ügyfélszolgálat: 06209104517)

REGIONAPLO.HU
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Kalocsán óvó bácsi segíti az 
óvodapedagógusok munkáját 

Idén már jó előre sűrűn szedett plakát hirdette a talán minden 
korábbinál színesebb kulturális és közösségi programokban 
gazdag Csengődi Falunapot, amelyet október 1-3-ig a telepü-
lés valamennyi korosztályát megszólítva tartottak.   

A programsorozat összegzésé-
re, értékelésére Pivarcsi Csaba 
polgármestert kértük. 
- Hagyományosan péntek dé-
lelőtt, az Év tanulója faülteté-
sével kezdődött a háromnapos 
falunapi programsorozat. Idén 
az immár középiskolai tanulmá-
nyait folytató Kovács Viktória 
szorgalma, kiváló tanulmányi és 
közösségi munkájának elisme-
réséül nyerte el az Év tanulója 
címet és a vele járó díjat. Így az 
óvodások és iskolások vidám 
műsorát követően Viki szüleivel 
ültetett fát az alkalomra szerve-
zett kis ünnepségen. Ezt nem 
titkoltan azzal a céllal is rendez-
zük, hogy az elismeréssel ennek 
a korosztálynak követendő pél-
dát mutassunk. A nap folytatása-
ként Font Sándor országgyűlési 
képviselő úrral közösen nyitot-
tam meg a falunapot, hogy aztán 
a Spirit Tánc Sport Egyesület 
helyi táncosai fellépése után a 
Két Szoknya Egy Nadrág Társu-
lat operett műsora szórakoztassa 
a közönséget. A jó hangulatú est 
a jubiláló házaspárok köszönté-
sével és a tiszteletükre rendezett 
vacsorával zárult – számolt be a 
polgármester.
Pivarcsi Csaba azt is megosz-
totta velünk: „Természetesen a 
legnépszerűbb, tömegeket von-
zó programok idén is szombaton 
voltak. Ezek közül is kiemelést 
érdemel a baráti társaságok kö-
zös főzése, és persze a motoros 
felvonulás, amellyel sporttársai 
Krich Zoltánra emlékeztek. A 
szerte az országból érkező mo-
torosok találkozójára még a 94 
éves Bálint Mátyás, a sportág/
életforma nagy öregje is Csen-
gődre robogott. És ha már Csen-
gőd és október, természetesen 
a szüreti felvonulásnak is meg 
volt a maga népes közönsége és 
varázsa. Már csak azért is, mert 
a felvonulást három lovas hölgy, 
Rákóczi Anna, Kovács Viktória 
és Kovács Zsuzsanna vezette, 
de a környező településekről, 
Tabdiról, Páhiról, Akasztóról, 
Fülöpszállásról is érkeztek csi-
kósok, szépen feldíszített hin-

tók és fogatok. A szürethez is 
kötődő program a nagyszínpa-
don az óvodások, a helyi Dankó 
Pista Férfikórus, majd a cite-
razenekarok és a néptáncosaink 
műsorával folytatódott. A jó 
hangulatot különösen a fiatalok 
körében népszerű Soulwave al-
ternatív-rock zenekar fellépése 
fokozta, majd a szombati nap a 
halasi Welcome Band hajnalig 
tartó bulijával ért véget. A há-
romnapos rendezvénysorozatot 
önkormányzati képviselőnk, 
Mészáros Nándor, a baptista 
gyülekezet vezetője szervezte 
ökonomikus istentisztelettel va-
sárnap zárult” – összegezte a fa-
lunap történéseit Pivarcsi Csaba 
polgármester.

 
115 MILLIÓT NYERTEK  

FEJLESZTÉSEKRE 

A településvezető szólt arról is, 
hogy a közelmúltban három si-
keres pályázatról kapott hírt az 
önkormányzat, az így rendelke-
zésre álló teljes beruházási ösz-
szeg 115 millió forint. Az orvosi 
rendelő belső megújítására, a 
vízvezetékek cseréjére, vizes-
blokkok felújítására, modern 
épületgépészetre 65 millió fo-
rint áll rendelkezésre. A jövőre 
induló felújítást követően már 
korszerű háziorvosi és fogor-
vosi rendelő szolgálja a község 
lakosságát, továbbá a védőnői 
szolgálat is ebben az épületben 
kap helyet. 
Ugyancsak jó hír, hogy a már 
meglévő tervek szerint újulhat 
meg Csengőd főutcája, a Dózsa 
György utca vasúttól a József 
Attila utcáig tartó, leromlott 
útburkolatú szakasza. Erre a 
célra közel 36 millió forint áll 
rendelkezésre. Az önkormány-
zat mintegy 15 millió forint, 
ugyancsak pályázati forrásból 
vásárolhat egy multifunkcio-
nális kommunális munkagépet, 
amelynek majd az árkok tisz-
títása, karbantartása mellett a 
település két védett fasora lomb-
koronáinak metszésénél is nagy 
hasznát veszik.                     Zs.F.

Kulturális és közösségi programokban  
gazdag falunapokat tartottak Csengődön

Kalocsán hat tagintézményben összesen 18 óvodai cso-
port indult szeptembertől, de ami legjobb hír: mindegyik-
ben van új kiscsoport. A városban, most először, Denis 
Fischer személyében egy óvó bácsi is munkába állt.  

Ott jártunkkor vi-
dáman játszanak, 
hintáznak és homo-
koznak a kis ovisok 
a Csokonai Utcai 
Tagóvoda udvarán. 
Szerencsére még jó 
idő van, a gyerekek-
kel kihasználják az 
október elején még 
napsütésben gazdag napokat. 
Az új jövevények, a kiscsopor-
tosok kicsit bátortalanabbak, 
de a nagyobbak ügyesen be-
vonják őket a játékba. 
Katus Györgyné, Kalocsa 
Város Óvodájának és Bölcső-
déjének intézményvezetője a 
látottakat azzal egészíti ki:
„Javában zajlik a legkisebbek 
beszoktatása az óvodákban, 
és már csak néhány gyerek 
van, aki esetleg szeptember 
végén jött hozzánk először. 
Zökkenőmentesen zajlott az 
idei nevelési év indulása, min-
den biztosított ahhoz, hogy a 
gyerekeket fogadni tudjuk, és 
megfelelően ellássuk. Sajnos 
városunkat is érinti a pedagó-
gushiány, többen nyugdíjba 
mentek az óvodákból, viszont 
mindent megteszünk, hogy 
megfelelő szakemberekkel pó-
toljuk a távozókat.
Frissen végzett, diplomás 
óvónőt nehéz találni. Ebben 
a helyzetben örömteli, hogy a 
város óvodáiban olyan óvoda-
pedagógust, illetve pedagógiai 
asszisztenst is tudunk foglal-
koztatni, aki jelenleg a főiskola 
óvodapedagógusi szakirányán 
folytatja tanulmányait, mento-
ra iránymutatása mellett végzi 
a gyakorlatát, ellátja az óvónői 
feladatokat.” - mondta Katus 
Györgyné. 
Az intézményvezető hozzátet-

te: a Csokonai Ut-
cai Tagóvoda német 
nemzetiségi cso-
portja idén nagyon 
szerencsés, hiszen 
mindkét nevelője 
képzett nemzetiségi 
pedagógus. Sőt, az 
egyik - a szakmán 
belül kuriózumként 

- egy óvó bácsi. 
Denis Fischer Németország-
ban született, a bajai főiskolán 
végezte tanulmányait, és már 
gyakorlott óvó bácsi. Sükösd-
ről naponta ingázik Kalocsára.
Természetesen a ritkaságszám-
ba menő óvó bácsit is meg-
kérdeztük, mi vonzotta erre a 
pályára. 
„Pár évet itthon, majd három 
esztendőt Ausztriában dolgoz-
tam óvodapedagógusként, de 
visszahúzott a szívem Magyar-
országra. Szüleim, nagyszüle-
im sükösdiek, ám a Csokonai 
utcai óvodában végeztem a 
gyakorlati időmet, és nagyon 
megszerettem az intézményt, 
annak munkatársait. Tehát nem 
ismeretlen számomra sem az 
óvoda, sem a kalocsai embe-
rek. Szeretek itt dolgozni, mert 
jó a kollektíva, szívesen foga-
dott a nevelőtestület, és vég-
telenül aranyosak a gyerekek. 
Amikor pályaválasztás előtt 
álltam, már akkor az motivált, 
hogy mindenféleképp kisgyer-
mekekkel foglalkozzam.” – 
tudtuk meg Denis Fischertől, 
Kalocsa első óvó bácsijától. 
Ehhez csak annyi hozzáfűzni 
valónk van: talán ezen a pályán 
is hasznos, ha a másik nem, ne-
vezetesen egy férfi is szerepet 
vállal a kisgyermekek nevelé-
sében, oktatásában.
Sok sikert kedves óvó bácsi!

Flajsz János, Zsíros Zoltán és Dulinafka Gábor  
festményeiből rendeztek kiállítást.

Kovács Viktória lett az Év tanulója,  
aki a dicsőségfára is felírhatta a nevét.

Pivarcsi Csaba polgármester  
három sikeres pályázatról számolt be.



Nálunk ez is megtörténhet!
Bármely Kapcsolat mobilcsomagunk 

december 31-ig  
100 Forintos havidíjért  

a Tiéd lehet!

Év végéig 100 Ft Kapcsolat Korlátlan mobil csomag akció 2021.10.01-től visszavonásig érvényes 1 év határozott idejű szer-
ződés megkötése esetén lakossági előfizetők körében. Az akció keretein belül a Kapcsolat Korlátlan mobil csomag havidíja 

2021.12.31-ig 100 Ft, 2022.01.01-től 6.750 Ft, az 1 GB bennefoglalt adatopció havidíja 2021.12.31-ig 0 Ft, 2022.01.01-től 1.000 Ft.  
A tájékoztatás nem teljes körű, részletek: tarr.hu
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AZ ÖN
KERESKEDELMI
PARTNERE:

5 ÉV KITERJESZTETT 
GARANCIÁVAL
A BIZTONSÁGOS MUNKÁÉRT!

BETAKARÍTÓGÉP ABRONCSOK

Részletek országszerte a szakkereskedésekben és a www.marso.hu oldalon!

AGRIMAX TERIS 800/65 R32

Kecel,
Császártöltési u. 96.
06 70/382-98-92

Kiskőrös,
Dózsa Gy u. 88/1 
06 70/382-37-66

DIÓS GUMI KFT.

WWW.FACEBOOK.COM/REGIONAPLO


