
Előremutató öntözéstechnikai beru-
házást hajtott végre a térség egyik 
meghatározó mezőgazdasági vállal-
kozása, a dunapataji Új Élet Mező-
gazdasági Kft. 
A fejlesztést megvalósító cég - Du-
napataj egyik legnagyobb adófizetője 
- fő profilja a szántóföldi növényter-
mesztés, kis részben állattenyésztés. 
Az 1000 hektárnyi saját terület mellett 
400 hektáron végeznek teljes integrá-
ciós tevékenységet, a vetőmag vetésé-

től a termény felvásárlásáig, 16-22 fő 
alkalmazottat foglalkoztatva. 
A mostani fejlesztéssel 100 hektár 
egybefüggő terület vált öntözhetővé, 
akár egy okoseszközzel való távirá-
nyítással, ami a környéken egyedül-
állónak számít! Ez a beruházás utat 
mutat másoknak, mert a víz nagy 
érték, és takarékosan kell gazdál-
kodni vele. Ezért elengedhetetlen az 
okos eszközök használata, mivel egy 
köbméter vizet a legnagyobb haté-

konysággal így használhatnak fel ön-
tözésre.  A cégeknél általában komoly 
kihívás az eredményes generációvál-
tás, ám az Új Élet Mezőgazdasági Kft. 
rácáfol erre, mert Dusnoki Csaba  
és fia, ifj. Dusnoki Csaba úgy tudja 
megvalósítani a közös munkát, hogy 
az apa 30 éves tapasztalata, a fia inno-
vatív gondolkodásmódjával ötvözve 
egy hosszútávú, eredményes gazdál-
kodást vetít előre. 
Bővebben a 8. oldalon

    INGYENES  KISTÉRSÉGI  KÖZÉLETI  HAVILAP

XVII. évfolyam 9. szám 2021. szeptember www.regionaplo.hu

Okos eszközzel, távirányítással 
irányítják ma már az öntözést 

VADÁSZATI ÉVADNYITÓT TARTOTTAK 

5500 BOLDOG BULIZÓ  
A HALOTT PÉNZ  

KALOCSAI KONCERTJÉN 

A kalocsai Paprika Pikniken remek 
hangulat uralkodott az első alkalom-
mal nagykoncert helyszínné alakított 
repülőtér nagyszínpada előtt. A több 
hektáros, példásan rendbe tett terület-
re ingyenes buszokkal érkezett a kö-
zönség. A Halott Pénz koncertje előtt 
aztán berobbant a színpadra Filvig 
Géza polgármester, aki köszöntötte az 
akkor már a hivatalos belépési adatok 
szerint 5500 főnyi közönséget. „Meg-
ígértem, hogy minőségi szórakozást 
hozok a városba, és íme, itt van! Cso-
dálatos a hangulat, csodálatos a hely-
szín! Azt gondolom, már régóta ránk 
fért egy ilyen színvonalú rendezvény! 
Mindenkinek jó szórakozást kívánok! 
Hajrá Kalocsa!” – mondta a polgár-
mester, majd megkezdődött az óriási 
ováció kíséretében bevonuló Halott 
Pénz koncertje. A népszerűbb nótákat, 
köztük az „Amikor feladnád” címűt a 
zenekar és az örömtől, boldogságtól 
mámoros közönség együtt énekelte. 
3. oldal

Verőfényes kora őszi időben immár 
tizenötödik alkalommal mutattak be 
Vadászati Évadnyitó Szentmisét a 
Szakmár - Ludasszállás-i kápolnánál 
szeptember 4-én. Az idei vadászati 
évad megnyitása abban mindenkép-
pen különbözött az előző tizennégy-
től, hogy míg azt korábban egyedül 
Tóth Kálmán nagyvendéglős, va-
dász szervezte, addig a mostani meg-
rendezésében Szakmár Község 
Önkormányzata, a Kalocsa-kecske-
méti Főegyházmegye, a Farmer Va-
dásztársaság, a Homokmégyi Dózsa 
Vadásztársaság és a Safari Internatio-
nal Közép-Magyarországi Egyesülete 
is részt vett. A rendezvény megtartá-
sát továbbra is a kápolnát felújító, az 
eseményt útjára indító Tóth Kálmán 
finanszírozta. Az évadnyitó Szent Hu-
bertusz misén Font Sándor ország-
gyűlési képviselő, dr. Filvig Géza 
kalocsai polgármester, és a térség szá-
mos közéleti személyisége részt vett. 
A XV. Vadászati Évadnyitó Szentmi-
se a hagyományoknak megfelelően fi-
gyelem felhívó kürtszóval kezdődött, 

majd a mintegy 250 főnyi közönség 
a Vadász Himnuszt kürt zenei kíséret 
mellett énekelte el. Mintegy jelez-
ve, hogy az istentiszteletet az ilyen 
jellegű szentmisék hagyományaihoz 
híven, ezúttal autentikus formában, 
a Bácska Vadászkürt Egyesület tagjai 
közreműködésével celebrálják. 
Az esemény megrendezése annyiban 

eltért az előző évek forgatókönyvé-
től, hogy a résztvevők már érkezé-
sükkor megcsodálhatták a terítéket: 
az alkalomra Kákonyi Károly ka-
locsai vadász által a Kalocsa-Szent-
hát Vadásztársaság budzsáki részen 
elejtett, páratlan, 18-as, biztosan 10 
kilogrammnál nagyobb agancssúlyú 
szarvasbikát.

Kalocsa Center: új üzletközpont épül 
Kalocsán, a Shell benzinkút mellett 
épülő kereskedelmi központban két – 
Kalocsán eddig jelen nem lévő – cég 
is üzletet nyit. A Kalocsa Center néven 
a jelenlegi tervek szerint már a tél fo-
lyamán megnyíló üzletközpontban a 
ruházati cikkek, lakástextíliák és –ki-
egészítők, gyermekjátékok és barká-

csáruk forgalmazásával foglalkozó 
KiK, valamint a lakberendezési cikkek 
kereskedelmével foglalkozó JYSK 
is üzletet nyit – tudtuk meg. A két új 
kereskedelmi szereplő megjelenése új 
munkahelyek teremtését is magával 
vonja majd.
A Drogerie Markt a városközpontban 

található üzletéből költözik át a Bátyai 
úti kereskedelmi központba, ahol egy 
nagyobb, komfortosabb helységben 
fogadja majd a vásárlóit várhatóan már 
ez év decemberétől. Az új üzletköz-
pontban mintegy 450 négyzetméteres 
boltot nyit az illatszerekkel és drogéri-
ai termékekkel kereskedő cég. 2.oldal

HARTA ÖNKORMÁNYZATA  
VÁSÁROLJA MEG  

A PANORÁMA  
HALÁSZCSÁRDÁT

Harta Nagyközség Önkormányza-
ta megvásárolja, majd korszerűsítés 
után a helyi és a turisztikai igények 
kielégítésére hasznosítja a közismert 
Duna-parti Panoráma Halászcsárdát. 
Az önkormányzat a beruházás megva-
lósításával  6 fő foglalkoztatását vál-
lalja. A projektről Dollenstein László 
polgármestert kérdeztük. 4. oldal

ÁTADTÁK A KŐRISFA 
ÓVODÁT KISKŐRÖSÖN

A Kőrisfa Óvoda megépítése Kiskő-
rös legnagyobb projektje az elmúlt 
években. A mintegy 2000 négy-
zetméter alapterületű épületben 6, 
egyenként közel 77 négyzetméter 
alapterületű csoportszobát alakítot-
tak ki. Itt kaptak helyet a Mohácsi 
utcai, valamint a Thököly utcai óvo-
dások, és lehetőség nyílt egy csoport-
tal való bővítésre is, így az eddigi 25 
fő feletti csoportlétszámokat sikerült 
csökkenteni. 10. oldal

JELENTŐS HONVÉDELMI  
KIÁLLÍTÁS  

A KASKANTYÚI 
FALUNAPON 

Kaskantyú legnagyobb rendezvényét 
a Szüret-elő és Falunapot idén a helyi 
gyűjtő, Deli Pál, „A Honvédelem 100 
éve” című kiállítása és a középületek 
jelentős részét érintő energetikai kor-
szerűsítés beruházásának ünnepélyes 
átadása tette még emlékezetesebbé. 
Beszámolónk a 4. oldalon 

SOKAN NYERHETNEK  
A GAZDASÁG SIKERES 

ÚJRAINDÍTÁSÁVAL
Az ország jelenleg stabilnak tűnő pénz-
ügyi egyensúlya lehetővé teszi, hogy 
nagyobb lépéseket tegyünk az áhított 
nyugati életszínvonal elérése felé. Kor-
mányzati szándék szerint több millió-
an részesedhetnek a jövőben a magyar 
gazdaság sikeres újraindításának hoza-
dékából. Nagy jelentőségű a 13. havi 
nyugdíj, a 200 ezer forintos minimálbér, 
a kiskorú gyermeket nevelő szülők 
adókedvezményének, vagy a 25 év 
alattiak adómentességének a beveze-
tési szándéka. 5.oldal

Font Sándor országgyűlési képviselő is megtekintette a beruházás eredményét. Egy szakaszon autóval  
mentek ki az ültetvényekhez, majd átültek a traktorba, melynek vezetése a képviselő életében is napi gyakorlat. 
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A kép csak illusztráció!  Vegyes átlagfogyasztás: 3,2 – 5,6l/100 km, CO2 kibocsátás: 82-176 g/km.  
*ford credit vételárkedvezményes finanszírozás esetén.  **AKÁR 8 év Ford Protect garancia 5 év teljes körű és plusz 3 év hajtáslánc garancia, ami maximum 150 000 km futásteljesítményig érvényes. Hajtáslánc elemei: hajtómű/motor, sebességváltó, 
di�erenciálmű és a hajtási energia átvitelében részt vevő alkatrészek. Ezen garancia kikötésekhez és feltételekhez kötött.Az ajánlat 2021. június 30-ig vagy visszavonásig érvényes. A képeken látható autó illusztráció, nem feltétlenül egyezik meg a 
kiajánlott típussal, felszereltséggel. A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A részletes tájékoztatásért forduljon bizalommal Ford márkakereskedőjéhez! Vegyes üzemanyag-fogyasztás: 6,6-9,2 l/100 km, 
vegyes CO2-kibocsátás: 108-151 g/km. A feltüntetett adatok alap, opciók nélküli változatra értendőek. ***Részletekről érdeklődjön értékesítő kollégáinknál!  Az akciós ajánlatok nem minősülnek konkrét ajánlattételnek.  

Készletről, azonnal hozzájuthat új Fordjához. Az Öné lehet, Ford Credit finanszírozással!

TALÁLJA MEG
AZ IGAZIT!

FORD ECOSPORT
TITANIUM 1.0 ECOOOST 125LE

5 772 000 FT-TÓL*

FORD PUMA
FREEDOM 1.0 ECOBOOST 125LE

6 372 000 FT-TÓL*

FORD KUGA
TITANIUM 1.5 ECOBOOST 150LE

7 999 000 FT-TÓL*

150 felszabadultan hancúrozó, boldog gyerek vette bir-
tokba nemrégiben Kalocsán az új Vidats utcai játszóteret, 
amelyet Dr. Filvig Géza polgármester, Zsikó Zoltán, a Ka-
locsai Innovációs és Közművelődési Nonprofit Kft. igazga-
tója, Dr. Jéri Tamás, a parkgondozási feladatokat is ellátó 
Vagyonhasznosító és Könyvvezető Nonprofit Kft. igazga-
tója, és az óvodás Fodor Lizett, a játszótér névadópályá-
zatának nyertese avatott fel.  
 

A játszótéren felállított hatal-
mas játékhajó nyomán a Ka-
locsai Kiskalóz Kikötő nevet 
viselő játszótér átadását hetek 
óta már nagyon sok gyerek és 
szülő várta. Ám a folyamatban 
lévő munkálatok, a még hiány-
zó játékelemek és utcabútorok 
beszerzése, biztonságos kihe-
lyezése most, de így is a vállalt 
határidő előtt tette lehetővé 
a hivatalos, egyben ünnepé-
lyes átadást, amelyet műszaki 
felülvizsgálat és a szükséges 
engedélyek beszerzése előzött 
meg. 
A Vidats utcai játszótér nem 
csupán játéktér a gyerekek-
nek, ugyanis a családok felnőtt 
tagjaira is gondoltak: fedett 
kiülők, bográcsozó hely, hul-
ladéktárolók szolgálják a fel-
nőtteket, baráti társaságokat. 
Miközben a gyerekek jól érzik 
magukat, ebben a családok fel-
nőtt tagjai is osztozhatnak. 
A Kalocsai Innovációs és Köz-
művelődési Nonprofit Kft. pá-
lyázati finanszírozása mellett 
és beruházásában megvalósult 
játszótér avatóünnepségének 
hangulatát a népszerű Csurgó 
Zenekar emelte. 
Az avatóünnepségen dr. Fil-
vig Géza a gyerekek és szüle-
ik köszöntése után mondta el 
ünnepi gondolatait.
„Óriási öröm számomra, hogy 

ennyien itt vagytok, ami jó 
visszaigazolása annak, mi-
lyen komoly létjogosultsága 
van a játszótérfejlesztésnek 
Kalocsán. Hosszú éveket kel-
lett várni arra, hogy újra ját-
szóterek építésébe kezdjünk! 
A legutóbbi gyermeknapon 
vállaltam, hogy 200 milliós 
játszótérfejlesztésbe kezdünk, 
hiszen kinek kedveskedne a 
város, az önkormányzat leg-
inkább, ha nem nektek, gye-
rekeknek. A mögöttem álló 
játszótér és közösségi tér az 
első üteme ennek a 200 milliós 
fejlesztésnek. Nagyon bízom 
abban, hogy örömötöket le-
litek benne.” – fogalmazott a 
polgármester. 

Zs.F.
Fotók: Filvig Géza Facebook

ÚJ JÁTSZÓTERET  
AVATTAK KALOCSÁN 

Kalocsán a már jól ismert kereskedő vállalkozás a DM a sétáló utca végéről, az egykori 
Mackó Ételbár helyén működő üzletéből az 51-es főút mentén, a Bátyai úton épülő üz-
letközpontba költözik, várhatóan már néhány hónapon belül. A Shell benzinkút mellett 
épülő kereskedelmi központban két – Kalocsán eddig jelen nem lévő – kereskedő cég is 
üzletet nyit. A Kalocsa Center néven a jelenlegi tervek szerint már a tél folyamán megnyíló 
üzletközpontban a ruházati cikkek, lakástextíliák és –kiegészítők, gyermekjátékok és bar-
kácsáruk forgalmazásával foglalkozó KiK, valamint a lakberendezési cikkek kereskedel-
mével foglalkozó JYSK is üzletet nyit – tudtuk meg. A KiK kínálatát jelenleg Kiskőrösön, a 
JYSK-ét Szekszárdon lehetett elérni legközelebb. A két új kereskedelmi szereplő megjele-
nése városunkban új munkahelyek teremtését is magával vonja majd.

A DM a városközpontban ta-
lálható üzletéből költözik át a 
Bátyai úti  egy nagyobb kom-
fortosabb helységben fogad-
ja a vásárlóit várhatóan már 
ezért decemberétől. Az új üz-
letközpontban mintegy 450 
négyzetméteres boltot nyit az 
illatszerekkel és drogériai ter-

mékekkel kereskedő cég. Még 
nagyobb, körülbelül 550 négy-
zetméteres üzlethelyiséggel 
várja majd a vásárlókat a KiK. 
Információink szerint ennek az 
üzletnek a nyitása is már a tél 
folyamán megtörténhet.
Valamivel később nyitja áru-
házát a JYSK Magyarország, 

amelynek értékesítési és mar-
keting menedzserétől, Hauer 
Attilától megtudtuk: noha 
eredetileg 2022 szeptemberé-
re terveztük a kalocsai üzletük 
átadását, de olyan jól halad az 
ingatlan fejlesztése, hogy vár-
hatóan már nyár elején, előre-
láthatólag 2022. június 23-án 

megnyithatják kalocsai üzle-
tüket.
Az új JYSK üzlet eladóterének 
mérete még nem véglegesített, 
de általában ezer négyzetméter 
körüli alapterületű üzleteket 
üzemeltetnek, így várhatóan ez 
a létesítmény is e körül lesz – 
tájékoztatott Hauer Attila.
Az építkezés folyamatait jól 
ismerő forrásunktól azonban 
úgy tudjuk, a kalocsai üzlet en-
nél még nagyobb méretű is le-
het, a kiegészítő egységekkel, 
a dolgozók szociális helyisége-
ivel, raktárral együtt mintegy 
1300 négyzetméteres területű 
épületrész áll a kalocsai JYSK 
áruház rendelkezésére, amely-
ben a kereskedelmi lánc teljes 
áruválasztékát kínálják majd 
Kalocsán.
Megkeresésükre válaszolva 
Hauer Attila azt is elmondta, 
hogy amint minden új üzletük, 
úgy a kalocsai JYSK is a leg-
újabb, úgynevezett 3.0 áruházi 
koncepciójuk szerint épül, ami 
egyebek mellett azt jelenti, 
hogy kizárólag energiatakaré-
kos LED világítással lesz fel-
szerelve.
Az üzletközpont mellett száz 
parkoló is létesül.
A DM vélelmezhetően nagy-
részt a jelenlegi kollektívájával 
folytatja majd az új helyszínen, 
a KiK leendő létszámkeretéről 
egyelőre nincs tudomásunk, 
azt viszont megtudtuk, hogy 
a JYSK kalocsai üzlete nyolc 
új munkahelyet fog teremteni 
Kalocsán.                      Zsiga F.

KALOCSA CENTER: MÉG IDÉN BEFEJEZŐDHET 
AZ ÚJ KERESKEDELMI KÖZPONT ÉPÍTÉSE 

DM, KiK és JYSK nyílik a városközpontban

Növelik Kalocsa vonzerejét, kereskedelmi potenciálját, emellett az itt élőknek  
sok utazást spórolhatnak meg, és új munkahelyet is teremtenek a Bátyai úton  

épülő kereskedelmi központba települő üzletek.
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Az utóbbi hetekben többször is 
megesett, hogy trágár módon gya-
lázkodó hozzászólókat letiltottam 
a közösségi portálon. Egyszerűen 
elegem lett abból, hogy egyesek 
képtelenek a kulturált hangnemre, 
akiknek a vita-kultúrájuk kimerül 
a másik sértegetésében. Persze, 
volt, akit ez felháborított, mond-
ván, hogy jön egy lelkész ehhez a 
lépéshez. Hát így. A lelkész pohara 
is néha betelik.
De az a kisstílű gondolkodás és 
fröcsögés, ami a magukat magya-
roknak nevezőkből ömlik Orbán, 
vagy általában a kormány ellen, 
emellett nem lehet és nem is sza-
bad szó nélkül elmenni. Ha vala-
ki követi a portál bejegyzéseit, és 
szembesül az Orbánt leváltani kí-
vánók alacsony szintű véleményei-
vel, megrémül.
Tényleg innen, erről az alantas és 
primitív szintről kellene kiindulnia 
egy új világnak, egy szebb jövő-
nek? Ennyi telik magyarjainktól? 
Érvek, építő, előre vivő gondolko-
dás helyett gyűlölet, populizmus, 
kicsinyesség, butaságok ismétel-
getése? Tények helyett rágalma-
zás, sértegetés?
Ezek az embertársaink, akik nem 
tudom, kire szeretnék Orbánt le-
cserélni, tényleg, csak ennyire 
képesek? Egyet tudnak kitartóan 
ismételgetni, hogy „ezek mindent 
ellopnak”? 
Ám legyen, szeretném azonban 
először is leírva látni a konkrét 
neveket, akikre azért fognak majd 
feltehetőleg szavazni, mert soha 
nem loptak, és mert nem is fognak 
lopni és makulátlanul tiszták, mint 
a frissen esett hó.
Azután, lehetséges, hogy nem tud-
ják, ők, a leváltani akarók, hogy 
akiktől Orbán védi a hazát, azok 
nemhogy lopnak, de ők az egész 
globalizmus működtetői, sőt, ha-
szonélvezői, akik rabszolgaként 
dolgoztatnak minden embert, akik 
miatt minden újszülött azonnal 
adóalany lesz, akik ilyenné tették a 
világot és az emberi életet pár száz 
év alatt???? 
És nem látják, nem veszik észre, 
hogy ebben a világban már rég-
óta és egyre agresszívebben olyan 
erők befolyásolják a gazdasá-
gi-politikai folyamatokat, amelyek 
az „új világrend” szellemében 
lassacskán megkaparintanak min-
dent és mindenkit a „szent” globa-
lizmus nevében. Ők már képesek 
arra is, hogy céljaik érdekében né-
hány pénzügyi manőverrel egész 
országokat döntsenek romba, mit 
ne mondjak, már meg is próbálták. 
Tudunk neveket is, de nem írom le, 
ki lehet találni könnyedén. Mig-
ránskérdés? Terrorizmus? Mind-
mind csak eszköz, amit irányítani 
lehet, és amivel meg lehet ingatni 
szilárdnak gondolt rendszereket is. 
És ezek a hatalmak, ezek az embe-
rek pontosan, tervszerűen tartják 
kezükben a szálakat és irányítják 
az eseményeket. Honfitársaink, 
hogy-hogy nem látják át mindezt, 
amikor gondolkodás nélkül, a le-
hetséges következmények felméré-
se nélkül, ismételgetik, mantrázzák 
megunásig a vádjaikat. A teljesség 
igénye nélkül néhány példa: kitar-
tóan mondják, romokban az egész-
ségügy. Nem látják, hogy csak a 
környezetünkben lévő kórházak-
ban – Kalocsán, Kiskunhalason 
és Kecskeméten, hány milliárdért 

történtek új beruházások, kor-
szerűsítések. Mondják, stadionok 
épültek. Nem látják, sokkal több 
egyéb más, egyetemi beruházások, 
kulturális létesítmények, várfelújí-
tások valósultak meg – a nyomdai 
terjedelem szűkössége miatt most 
csak ennyit említek.
És mindezzel szemben az una-
lomig ismételgetett fő érv, hogy 
a mostani kormány lop… Nem 
akarom elhinni, komolyan, erről 
nem akarnak leszokni! Lölőznek,  
NEReznek kitartóan…
Illene tudni, hogy a világ minden 
kormánya lop. Aki politikus lesz, 
bárhol a világon, nehéz ellenáll-
nia a kísértésnek. De illene azt is 
látni, hogy a rendszerváltás pil-
lanatában, harminc éve, nem volt 
ütőképes magyar tőkésréteg, nem 
létezett erős, magyar tulajdonú 
gazdaság. Kényszerből vagy ön-
ként, gyáraink, üzemeink nagy 
részét tőkeerős nyugati vállal-
kozások kaparintották meg – és 
jó részüket másnap be is zárták. 
Kedvenc példám a szolnoki papír-
gyár esete. Ez akkor Közép-Euró-
pa legkorszerűbb papírgyára volt, 
korszerű finn gépekkel felszerelve. 
Megvette az osztrák Neusiedler – 
és másnap bezárta. Mert a piac 
kellett nekik. - Mostanra azonban 
elmondható, hogy van egy ver-
senyképes magyar vállalkozói ré-
teg. Lehet, hogy ez egy megkésett 
„vadkapitalista” folyamat ered-
ménye, de akkor is létezik. Talán 
Rockefeller mondta anno: csak az 
első milliót ne kérdezzék, honnan 
van… Szép, nem szép – a világon 
ez bizony mindenhol így műkö-
dött és működik ma is. De a mi 
magyarjaink ezt nem tudják saját 
vezetőiknek megbocsátani.
Ha semmi egyebet nem tett volna 
Orbán Viktor, annyit biztosan el-
ért, hogy ma a világ megint tud-
ja, hogy hol van Magyarország és 
kik a magyarok! Az elmúlt hatvan 
évben senkik voltunk, egy pötty a 
térképen. Mindig mások után kul-
logtunk. Most újra meglát minket 
a világ – és láss csodát, óvatosan 
ugyan, de egyre többen érdeklő-
déssel figyelnek is ránk!
Véletlenül sem akarom azt állítani, 
hogy a jelenlegi kormány hibátlan 
és tökéletes. Nem, nem az. Ha túl-
éljük ezt a következő választást és 
alkalmam lenne rá, szívesen el-
mondanék illetékeseknek egy-két 
dolgot. Egy országban mindig is 
lesznek megoldatlan belső kér-
dések, lesznek nem mindenkinek 
tetsző intézkedések. Éppen ezért 
a fő célokat, a fő irányt kell szem 
előtt tartani. És ezek a következők: 
a gyökerek. Amiből a fa is táplál-
kozik. S ha a gyökereket elvágják, 
él még egy darabig a fa, de lassan 
elpusztul. A mi gyökereink pedig: 
magyarságunk, ezeréves törté-
nelmünk, keresztyénségünk és a 
család. Mert a férfi és nő házassá-
gán alapuló, anyára-apára épülő 
család volt minden időkben a kö-
zösség alapsejtje. Ezért védelemre 
szorul. Ma különösen!
Umberto Eco nemrégiben elhunyt 
olasz író már a múlt évezred végén 
figyelmeztetett, hogy a bulvárnyil-
vánosság és az információs ká-
osz sugallta demokrácia kikezdi 
előbb-utóbb magát a jó demok-
ráciát. Na, ez az, amit el kellene 
kerülnünk.

Lupták György

Letiltás Lupták György ny. evangélikus 
esperes rovataHÁROMNAPOS PAPRIKA PIKNIK

Jól vizsgázott a repülőtéri koncerthelyszín

www.kevesauto.hu

KÉVÉS AUTÓ 

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. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-
fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A kép csak illusztráció.

A ŠKODA KODIAQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,5–12,1 l/100km, CO2-kibocsátása: 118–274 g/km.
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A MEGÚJULT ŠKODA KODIAQ.

    INDULHAT
A FELFEDEZÉS?

6230 SOLTVADKERT, KOSSUTH U. 112.
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A pandémia miatt Kalocsa hagyományosan legnagyobb 
háromnapos őszi rendezvénye, a Paprikafesztivál helyett 
idén Paprika Piknikre keresztelt, kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt szóló, tartalmas programsorozatot tartottak. A mű-
sorfolyam fő attrakciója a szeptember 11-én, szombaton a 
repülőtéren, mint új helyszínen 21 órakor kezdődő, 5500 
főnyi közönséget vonzó Halott Pénz koncert volt. Kalocsa 
ilyen volumenű rendezvényt még nem rendezett, de a visz-
szajelzések szerint a megakoncert szervezése, a belépte-
tés, a parkolás, vendéglátás és a biztonság példa értékűnek 
bizonyult.

A Kalocsai Innovációs Központ 
által szervezett Paprika Pikniket 
Nagy István agrárminiszter, 
Süli János, a Paks II. építésé-
ért felelős miniszter, Font Sán-
dor országgyűlési képviselő 
és Filvig Géza polgármester a 
színházban 160 termelő rész-
vételével tartott Agrár-Hunga-
rikum Konferenciát követően, 
az érsekkerti nagyszínpadon 
nyitotta meg. 
Az est hátralévő részében Sza-
lonna és Bandája adott kon-
certet, majd az Állami Népi 
Együttes tagjaiból álló zenekar 
a Kalocsai Bokréta Népművé-
szeti Egyesület táncháza részt-
vevőinek húzta a talpalávalót. 
Szombaton a Kalocsai Fú-
vósok és a Mezei Virágok 
Népdalkör fellépése nyitotta 
a napot. Ezzel egy időben az 
érsekkerti sétány mellett meg-
kezdődött a baráti társaságok 
ezúttal nem versenyszerű Papri-
ka Piknik főzése, amelyen Font 
Sándor országgyűlési képviselő 
és Filvig Géza polgármester is 
fakanalat ragadott, jótékonysá-
gi célból borjúpörköltet, illetve 
borjú gulyást készítettek. 
A Duna Művészegyüttes fer-
geteges előadása, a táncosokat 
kísérő Göncöl Zenekar önálló 
koncertje, a Hamupipőke gyer-
mekelőadás, a Kalocsai Bok-
réta Népművészeti Egyesület 
fellépése, a Gypo Cirkus mu-
zsikusai egészen szombat estig 
szórakoztatták az érsekkerti 

nagyszínpad közönségét. Ezt 
követte a Duna Művészegyüt-
tes nagy érdeklődéssel kísért 
Héttorony című azon táncszín-
házi előadása, amely Mako-
vecz Imre gondolkodásmódját, 
műveinek komplexitását a tánc 
nyelvén fogalmazta meg. A 
szombati napot az érsekkertben 
Novák Péter és az Etnofon, 
majd a helyi No Limit Zene-
kar koncertje zárta.
Ám akkor már a másik, ettől 
mintegy 3 kilométerre lévő 
helyszínen, a repülőtéren, 
ahová negyedóránként a bel-
városból ingyenes buszok-
kal szállították a közönséget, 
megkezdődött a Halott Pénz 
koncertre való hangolódás. Ezt 
HAMVAI P.G. Exkluzív DJ 
segítette, mígnem 21 órakor, 
az akkor már járművekkel, ke-
rékpárokkal és gyalogosan is 
érkező, hivatalosan számolt 
5500 főnyi közönség előtt meg-
kezdődött a Halott Pénz nagy 
sikerű koncertje. A ráadásszá-
mok után is még kitartó, lega-
lább 1500 fiatalt HAMVAI DJ 
kapuzárásig, hajnali 1-ig szóra-
koztatta. 
A vasárnap délelőtt kiváló gyer-
mekelőadásokkal telt, majd a 
háromnapos Paprika Piknik a 
Magyar Nemzeti Táncegyüt-
tes sokáig emlékezetes Kalota-
szeg című produkciójával, telt 
ház előtt zárult.                   Zs.F.

Fotók: Kalocsai Innovációs  
Központ – facebook

Filvig Géza polgármester kalocsai termékekből  
összeállított ajándékcsomaggal lepte meg  

a Halott Pénz együttes tagjait.

A Paprika Pikniken Font Sándor és Filvig Géza is  
fakanalat ragadott, jótékonysági célból borjúpörköltet,  

illetve borjú gulyást készítettek.
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HALLÓKÉSZÜLÉK

STÚDIÓ

Cím:

6230 Soltvadkert

Kossuth L. u . 1 -3.

INGYENES

HALLÁSVIZSGÁLAT

JÖJJÖN BE HOZZÁNK!

Időpont egyeztetés az alábbi

telefonszámon:

06 (70) 628 9142

Nyitva:

P: 8:00-16:30

PRÓBÁLJON WIDEX

HALLÓKÉSZÜLÉKET INGYENESEN -

AZ ÖN OTTHONÁBAN!

munka@hankookn.com

Karbantartó
(mechanikus/elektromos)

• Versenyképes bér + juttatások
• pozíció pótlék
• INGYENES, jól felszerelt 3*-os apartmanszálló
• a törvényi előírtnál 16%-kal magasabb műszakpótlék (46% 
  18:00 és 6:00 között)
• negyedéves jelenléti ösztönző 
• választható Cafeteria, munkahelyi étkezési hozzájárulás,• választható Cafeteria, munkahelyi étkezési hozzájárulás,
• ingyenes, légkondícionált buszjáratok 80 km-es körzetből
   (23 buszjárat, 5 megyéből),
• kedvezményes gumiabroncsvásárlási lehetőség,
• ingyenes szakmai és nyelvi képzések

• Középfokú végzettség (automatizálás / mechatronikai 
  technikus, villanyszerelő, stb.)
• Többműszakos munkarend vállalása
• Orvosi alkalmasság

• A munkaterület gépeinek / berendezéseinek / eszközeinek 
  karbantartása, javítása, a munkaterületre vonatkozó  
  követelményeknek, az elvégzett képzéseknek és 
  tanfolyamoknak megfelelően
• Vizuális ellenőrzés
• Napi ellenőrzések végrehajtása, munkajelentések, ellenőrző-
   lapok kitöltése, szabványok, munkautasítások betartása   lapok kitöltése, szabványok, munkautasítások betartása
• A vállalat gépeinek / berendezéseinek és eszközeinek állag
  megóvása, tisztán tartatása

A Belügyminisztérium által kiírt Gazdaságélénkítő Program 
III. ütemének pályázatán elnyert 200 millió forint forrásból 
Harta Nagyközség Önkormányzata megvásárolja, majd 
korszerűsítés után a helyi és a turisztikai igények kielégí-
tésére hasznosítja a közismert Duna-parti Panoráma Ha-
lászcsárdát. A „Hartai Felsőzátonyi sziget turisztikai célú, 
valamint konyhai kapacitást bővítő fejlesztése” című pro-
jektről Dollenstein László polgármestert kérdeztük.  

 
Dollenstein László elmondta: 
Önkormányzatunk a pályázati 
támogatásból egy nemrégiben 
még működő, gyönyörű dunai 
környezetben elhelyezkedő, köz-
kedvelt éttermet vásárol és azt a 
mai kor követelményeinek meg-
felelően felújítja. Az ingatlan az 
önkormányzat területe által kör-
bevett vendéglátóipari egység, 
mely Harta Duna-part, Felsőzá-
tonyi-szigeten található Pano-
ráma Halászcsárda. Az ingatlan 
megvásárlásával egy bejáratott, 
a helyiek és a turisták által köz-
kedvelt vendéglátó egység kerül 
az önkormányzat tulajdonába, 
mely egyszerre 15 főnek szállás-
helyet is tud biztosítani a tetőtér-
ben kialakított szobákban. 
A cél az ingatlan vásárlásával 
vállalkozási tevékenységként, 
a helyi lakosság részére napi 
menü, illetve a’la carte étkezés 
biztosítása, szezonális jelleggel 
a turisták kiszolgálása. Az ingat-
lan vételára 95 millió forint, de 
korszerűsítésre van szükség. A 
felújítás részeként a főzőkonyhát 
bővítjük, és az épületet alakítjuk 
át. A felújítás költsége 74 millió 

903 ezer forint, mely a meglévő 
konyha és kiszolgáló épületrész 
földszinti átépítését, meglévő 
épület bővítését bejárati előtér-
rel, egyéb kiszolgáló és szociális 
helyiségek átalakítását foglalja 
magába. A konyhatechnológi-
ai berendezések, eszközök és 2 
darab hűtőkamra beszerzése 21 
millió 237 ezer forintba kerül. A 
fent maradó összegből a projek-
telőkészítés (műszaki tenderterv, 
ingatlan értékbecslés) költségeit, 
ügyvédi díj, közbeszerzés, pro-
jektmenedzsment kiadásait fe-
dezzük – részletezte a projekt fő 
jellemzőit a polgármester.
Dollenstein László hozzátette: az 
önkormányzat a beruházás meg-
valósításával  6 fő foglalkozta-
tását vállalja. A megvalósult 
beruházás fenntartását, üzemel-
tetését Harta Nagyközség Ön-
kormányzata és Dunatetétlen 
Község Önkormányzata által 
alapított Harta Dunatetétlen In-
tézményfenntartó Társulás in-
tézménye, a Hartai Hársfavirág 
Szociális Központ fogja végezni, 
vállalkozási tevékenységként. 

– zsiga –

Harta Önkormányzata  
vásárolja meg és működteti 
a Duna parti halászcsárdát 

Dr. Nagy István ag-
rárminiszter kitünte-
tésben részesítette az 
állattenyésztő szakma 
kiválóságát, az uszódi 
Holló Mátyást. A juh-
tenyésztésben, a szak-
mai szervezetekben 
elért eredményeiért, munkájáért 
kitüntetett Holló Mályással a 
debreceni Farmer Expón elért 
eredményeiről is beszélgettünk. 
• Mátyás, huszonhat éve, őster-
melőként foglalkozik juhtenyé-
széssel. Ezen idő alatt szinte se 
szeri, se száma az itthon és kül-
földön elért kitüntetéseinek. 
- A hivatalos indokolás szerint 
ezúttal elsősorban a közössé-
gért végzett erőfeszítéseimmel 
érdemeltem ki a miniszteri ki-
tüntetést. Helyben talán kevés-
bé ismert, hogy több szakmai 
szervezetben végzek munkát. 
A budapesti székhelyű Magyar 
Juh- és Kecsketenyésztő Szövet-
ség elnökségének úgyis, mint a 
termelői munkacsoport vezető-

je vagyok a tagja. Az 
Agrár Kamarában is 
több tisztséget betöl-
tök; a megye országos 
küldöttje vagyok, a 
Bács-Kiskun Megyei 
Juhtenyésztés Alosz-
tály vezetője, illetve a 

Gyepgazdálkodás Munkacsoport 
tagja.”
• Augusztusban volt a 30. Far-
mer Expo Debrecenben, ahol a 
hírek szerint előkelő, ha nem a 
legelőkelőbb helyezést érte el az 
állataival.
- Öt juhcsoportot vittem Debre-
cenbe: egy merinó jerke, egy ma-
gyar merinó növendék kos, egy 
berrichon du cher jerke és egy 
anya, illetve egy ile de france 
jerke csoportot. Az 5 csoportból 
4 díjazott lett. Emellett a leg-
szebb jerke díjat is én vehettem 
át, a berrichon du cher jerkémért. 
Enyém lett a kiállítás fajtagyőz-
tese díj is. Így az összesített 
pontszám alapján érdemeltem ki 
a Juhtenyésztési Nagydíjat.”

Juhtenyésztés Nagydíjat  
kapott az uszódi Holló Mátyás 

Kaskantyún a hagyományok szerint augusztus utolsó hét-
végéjén rendezték meg a Szüret-elő és Falunapot. A tele-
pülés legnagyobb rendezvényét idén a helyi gyűjtő, Deli 
Pál, A Honvédelem 100 éve című kiállítása és a Bács-Kis-
kun Megyei Önkormányzat TOP pályázati forrásából meg-
valósított, a középületek jelentős részét érintő energetikai 
korszerűsítés beruházás ünnepélyes átadása tette még 
emlékezetesebbé. Az ünnepnap díszvendége Mák Kornél, 
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke és Font Sándor 
országgyűlési képviselő volt. 

A környező településekről is 
százakat vonzó, hagyományo-
san a szüreti és betakarítási 
munkák kezdetére időzített 
programsorozat három hely-
színen, kora reggeltől késő 
estig a változatosság jegyében 
zajlott. 
A süteménysütő-, asztaldíszí-
tő verseny, futballmérkőzés, 
zenés – táncos bemutatók és 
animációs lézershow színesí-
tette program eseményei kö-
zül kiemelkedik Deli Pál helyi 
lakos, magángyűjtő rendkívül 
érdekes, A Honvédelem 100 
éve című kiállítása. 
A művelődési házban meg-
rendezett, értékes katonai 
relikviákban gazdag kiállítást 
Újházi Zsolt József polgár-
mester, valamint Krámer Iván 
nyugalmazott honvéd alezre-
des Magyarország történel-
mének esszenciáját adó, nagy 
ívű előadása nyitotta meg.  

Az előadó nagy elismeréssel 
szólt Deli Pál több, mint három 
kamiont kitevő, nagy értékű 
gyűjteményéről, amelynek a 
hely szűkössége miatt csak egy 
része került jól átgondolt mó-
don kiállításra Farkas Emese 
könyvtáros szervezésében. 
Deli Pál a kiállítás bemutatá-
sakor elmondta: 50 éve gyűjti 
a relikviákat. A gyűjtemény 
bővítése érdekében egész Eu-
rópát bejárta, de egy-egy da-
rabért még Ázsiába is elutazott. 
A döntően az Osztrák Magyar 
Monarchia, az első és második 
világháború időszakát felölelő 
gyűjtemény jellemzője, hogy 
például egyenruhából 3500(!) 
öltönye van, kitüntetésből 10 
ezer darab, és még a kiegészí-
tők szinte megszámolhatatlan 
sokasága. A most kiállításra 
került válogatás a teljes gyűj-
temény legfeljebb 5 százalékát 
teszi ki. 

Az iskolába szervezett asztal-
díszítő verseny első helyezettje 
Supka Jázmin lett, a legtöbb 
közönségszavazatot Kriskó 
Sándorné Andrea és Nemesné 
Ambrus Mónika kompozíciója 
kapta.
A linzersütő verseny résztvevői 
gyermek és felnőtt kategóriában 
mérték össze tudományukat 
A számos nézőt vonzó, izgal-
makban bővelkedő, éremmel 
elismert sodrófa hajító versenyt 
férfi, női és gyermek kategóriá-
ban rendezték meg.
A bográcsos főzőverseny részt-
vevői közül a zsűri Kiss János 
(tyúkból), Újházi Zsolt (mar-
hából) és Kelemen Krisztián 
(zúzából és baromfiból) készült 
pörköltjét ítélte a legjobbnak. 
A délutáni műsorfolyam 17 
órakor a kiskőrösi Szivárvány 
Néptáncegyüttes erős tapssal 
elismert fellépésével vette kez-
detét. A nézők először isaszegi, 
majd kiskőrösi összeállítást lát-
hattak.
A Falunap alkalmat adott arra 
is, hogy az ünnepélyes meg-

nyitó keretében jelképesen is 
átadják a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat pályázati for-
rásából megvalósult energeti-
kai korszerűsítés beruházást. 
A fejlesztés eredményeként 
Kaskantyú község óvodájának, 
konyhájának és orvosi rende-
lőjének energetikai korsze-
rűsítése valósult meg, hogy a 
település érintett épületei ener-
gia-és költséghatékony módon 
működjenek. 
Az alkalomból Font Sándor 
országgyűlési képviselő, Mák 
Kornél, a Megyei Közgyű-
lés alelnöke és Újházi Zsolt 
József polgármester mondott 
köszöntőbeszédet, majd közö-
sen vágták át a nemzeti színű 
avatószalagot. Mák Kornél, 
a megyei közgyűlés alelnöke 
megye zászlóval ajándékozta 
meg a települést. 
A kaskantyúi Szüret-elő és Fa-
lunap családias hangulatú közös 
vacsorával, animációs lézer-
show-val és nosztalgia bállal a 
késő esti órákban zárult. 

Zsiga F.

HONVÉDELMI KIÁLLÍTÁS, BERUHÁZÁS ÁTADÁS  
A KASKANTYÚI SZÜRET-ELŐ ÉS FALUNAPON 

A Falunapon jelképesen is átadták az óvoda, a konyha és 
az orvosi rendelő energetikai korszerűsítés beruházását.
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KALOCSA
Szent István Király út 37.

vicaioptika.hu
06 78 465 420

SOLTVADKERT
Bocskai utca 33.

szatmari-optika.hu
06 78 482 365

SZATMÁRI
OPTIKA

KISKŐRÖS
Petőfi tér 11.

fokusz-optika.hu
06 20 580  4225

Az éleslátás
Önnek is jár!
Szemvizsgálat, akciós szemüvegkínálat
személyreszabottan a térség vezető Optikáiban!

Süli János, a Paks II. építésé-
ért felelős miniszter a Csíplek 
Kalocsa! rendezvény védnöke a 
nyitóünnepségen olyan fontos, 
részben új információkat osztott 
meg a nyilvánossággal, amelyek 
kedvezően befolyásolják a Duna 
bal partján lévő települések gaz-
dasági lehetőségeit. 
A miniszter beszédének idevo-
natkozó részét az alábbiakban 
olvashatják: 
- A Kalocsa-Paks Duna-híd az 
első olyan híd, amelyen a kigon-
dolástól számított 10 éven belül 
már át is tudunk menni. Sőt, azt 
ígérik a kivitelezők, ha enyhe te-
leink lesznek, ezen a hídon már 
2023-ban közlekedni tudunk!
A napokban megjelent az a kor-
mányrendelet is, ami több ke-
rékpárút összekötésével létre 
hoz egy Duna kerékpárút kört. 
Ennek három kisebb köre lehet: 
Kalocsa - Dunaföldvár, Kalocsa- 
Szekszárd, Szekszárd - Duna-
földvár, ez lesz összekötve a 
Kecel-Soltvadkert-Kiskőrös ke-
rékpárút-hálózattal. Azt gondol-
juk, ez is egy komoly turisztikai 
lehetőség a régióban.
A másik fontos dolog az erőmű 
építése. Komoly ígéretünk van, 
hogy szeptember végén meg-
kapjuk a létesítési engedélyt. 
Ez azt jelenti, hogy érdemben 
a főépületek építését el tudjuk 
kezdeni. Ugyanígy a földmunkát 
is. Október 15-től a munkagödör 
kitermelése kezdődhet, ami 8,5 
millió köbméter földet jelent, te-
hát van feladatunk.
Ebben az esetben 2023 év vé-
gén tudjuk az első betont önte-
ni, tehát ha akkor készen van a 
híd, a nagy munkák végzésébe 
a Bács-Kiskun megyei „térfél-
ről” is be lehet majd csatlakozni. 
Ezért is tartjuk sürgetőnek, hogy 
minél hamarabb készüljön el a 
híd – tájékoztatott Süli János 
miniszter.

Süli János  
az új Duna-hídról, 

Paks II-ről,  
az új kerékpárút- 

hálózatról 

Megkezdődött a parlament 
őszi ülésszaka, amely Font 
Sándor szerint nagyon sok 
fontos kérdés törvényi hát-
terét fogja megteremteni. A 
nemzeti konzultáció által is 
megerősített kormányzati 
szándék szerint több millióan 
részesedhetnek a jövőben 
a magyar gazdaság sikeres 
újraindításának hozadéká-
ból. Erről is beszélgettünk a 
térség országgyűlési képvi-
selőjével. 

• Hoz-e változást a parlamenti 
munkában az őszi ülésszak?
– Mindenképpen. Például ab-
ban, hogy újra lehet hagyomá-
nyos módon parlamenti ülést 
tartani, mert a kormány által jól 
kezelt vírushelyzet ezt most már 
lehetővé teszi. Az egyéb védel-
mi szabályok betartása mellett 
ismét az alsóházi ülésteremben 
ülésezünk. A vírushelyzet alatt 
ugyanis a sokkal nagyobb felső-
házi üléstermet használtuk, ahol 
minden második helyet szaba-
don hagytunk. Ennek most már 
vége, e tekintetben is visszaté-
rünk a rendes kerékvágásba. 
• Hogyan tovább?
– Nem sok ország mondhatja 
ezt el magáról, amit mi, neveze-
tesen, hogy a vírushelyzet keze-
lése mellett a gazdaság életben 
tartását is végig tudtuk vinni. 
Nálunk – számos nyugat-euró-
pai országgal ellentétben – nem 
voltak szélsőségesen szigorú 
tilalmak, gyárbezárások, és a 
vírushelyzet miatt bevezetett 
korlátozó intézkedések vissza-
vonására, a gazdasági élet új-
raindítására is a nagy átlaghoz 
képest mintegy két hónappal 
korábban kerülhetett sor. Ez 
az előny már meg is mutatko-
zik az utolsó negyedév európai 
uniós szinten is páratlan gazda-
sági adataiban. Abból adódóan, 
hogy mi már tudunk termelni, 
jó eséllyel akár hat-nyolc hó-
nap előnyre is szert tehetünk a 
többi országgal szemben. Ez 
azt jelenti, hogy elindulhat egy 
régóta várt folyamat: a nyugat 
európai országok és Magyaror-
szág közötti fejlettségbeli kü-
lönbség látványos csökkenése. 

Ennek pedig számos további 
pozitív következménye lehet.
• Mire gondol?
– Az ország jelenleg stabilnak 
tűnő pénzügyi egyensúlya lehe-
tővé teszi, hogy nagyobb lépé-
seket tegyünk az áhított nyugati 
életszínvonal elérése felé. Így a 
parlament őszi jogalkotásának 
jelentős része a nemzeti kon-
zultációban megfogalmazott ál-
lampolgári igények jogi nyelvre 
való lefordítására, és a korábbi 
kormányok szerintünk rossz 
lépéseinek jóvátételére fog irá-
nyulni. Ez utóbbi például a 13. 
havi nyugdíj több lépésben tör-
ténő visszaállítása, ami január-
ban immár felerészben teljesül. 
De rendkívül nagy jelentőségű 
a 200 ezer forintos minimálbér 
bevezetésének, a kiskorú gyer-
meket nevelő szülők adókedvez-
ményének, vagy a 25 év alattiak 
adómentességének a bevezetési 
szándéka is.
• Mekkora társadalmi réteget és 
milyen módon érintenek majd 
ezek a kedvezmények? 
– A minimálbér 200 ezer forintra 
emelése megközelítőleg félmil-
lió embert érint a nyilvántartás 
szerint, azonban közvetett mó-
don ennél sokkal több nyertese 
lesz az intézkedésnek. Mivel 
ugyanis jogszabály szerint szá-
mos bér, vagy egyéb jövedelem 
kiszámításának alapját képezi 

a minimálbér – mint például a 
GYES, a GYED, vagy a köz-
foglalkoztatottak bérrendsze-
re – ezek mértéke is emelkedni 
fog. Így az érintettek száma 
meghaladja az egymilliót. Egye-
lőre nyitott kérdés még az úgy-
nevezett garantált bérminimum 
emelésének mértéke, ami a leg-
alább középfokú végzettséggel 
rendelkezők bérképzésének az 
alapja. E téren jelenleg is foly-
nak a tárgyalások a kormány 
és a munkáltatók képviselete 
között, megállapodás azonban 
még nem született. A munka-
adók arra hivatkoznak, hogy 
egy ilyen váratlan pluszköltség 
jelentősen rontaná az ő verseny-
képességüket, hiszen a több évre 
megkötött szerződéseikben vál-

lalt árak megállapításakor ezzel 
nem kalkuláltak. Ezért a kor-
mány azt ajánlotta, hogy tegye-
nek javaslatot: melyik bér után 
fizetett közteherből tett enged-
mény kompenzálhatná a kiesést. 
Amennyiben ez a megállapodás 
létrejön, a minimálbér és a ga-
rantált bérminimum emelésével 
már 2-2,5 millióra nő azok szá-
ma, akiknek jövedelmére pozitív 
hatást gyakorol az intézkedés. A 
25 év alattiak teljes adómentes-
ségével és a kiskorú gyermeket 
nevelő szülők számára nyújtott 
adóvisszatérítéssel pedig továb-
bi mintegy 2 millió magyar mun-
kavállaló tényleges jövedelme, s 
ezáltal életszínvonala emelked-
het. Hozzáteszem: a családosok 
adóvisszatérítését csak az átlag-

kereset szintjéig lehet igénybe 
venni (ez idén májusban 431.600 
forint volt Magyarországon). 
Cél ugyanis az alacsonyabb jö-
vedelműek felzárkóztatása is. A 
korábbiakhoz képest változás az 
is, hogy az adóvisszatérítés lehe-
tőségével az egyéni vállalkozók 
is élhetnek, ők a befizetett adó-
juk (KIVA, KATA) 25 százalé-
kát igényelhetik vissza. Ezeknek 
az intézkedéseknek a jogi formá-
ja születik meg a parlament őszi 
ülésszakán. 
• Milyen hatása lesz mindennek 
a költségvetésre?
– A 2021 évben befizetett sze-
mélyi jövedelemadóból számí-
tásaink szerint körülbelül 600 
milliárd forintot fognak visz-
szaigényelni. Erre – úgy tűnik 
-, hogy minden pénzügyi alapja 
meg is van az országnak, ameny-
nyiben valami szélsőséges hely-
zet nem áll elő. Elemzők szerint 
ugyanis minimum 7 százalékos 
gazdasági emelkedésre lehet 
számítani idén. Viszonyításként: 
a Gyurcsány-kormány utolsó 
éveiben, amikor beütött a vál-
ság és a magyar gazdaság már 
eleve nagyon gyenge állapotban 
volt, mínusz 7 százalékról, tehát 
leépülésről beszéltünk. Most 7 
százalékos növekedéssel jövünk 
ki a válságból, tehát a teljesít-
mény különbség 14 százalékra 
tehető.                       Tóth Tímea

SOKAN RÉSZESEDHETNEK A GAZDASÁG  
SIKERES ÚJRAINDÍTÁSÁNAK HOZADÉKÁBÓL

Font Sándor: Nagy jelentőségű a 13. havi nyugdíj,  
a 200 ezer forintos minimálbér, a kiskorú gyermeket  

nevelő szülők adókedvezményének, vagy a 25 év alattiak  
adómentességének a bevezetési szándéka. 
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Több ezren kapcsolódtak ki Kiskőrösön 
Ebben az évben is még a pandémiás helyzet nyújtotta lehetőségeknek megfelelve, csök-

kentett költségvetéssel, és programsorozattal, de annál nagyobb lelkesedéssel rendez-
ték meg szeptember 3-4-5-én a II. Szüreti Mulatságot Kiskőrösön.  

A Bács-Kiskun Megyei Köz-
gyűlés társult a kiskőrösiekhez 
a Bács-Kiskun Napok 2021. 
rendezvényével, amelyen a 
programok mellett szeretettel 
invitáltak mindenkit a Megye 
utcájába, hogy bemutassák a 

11 járás különleges kéz-
műves termékeit, látni-
valóit.
A II. Szüreti Mulatság 
megnyitó ünnepségén 
Domonyi László pol-
gármester, a rendez-

vény fővédnöke Font 
Sándor országgyűlési 

képviselő, valamint Rideg 
László, a Bács-Kiskun Me-

gyei Közgyűlés elnöke köszön-
tötte a résztvevőket, valamint a 
meghívott vendégeket.
A megnyitó ünnepséghez kap-
csolódva Rideg László megyei 
elnök, a Bács-Kiskun Megye 
Bora verseny győzteseinek járó 
elismerő okleveleket is átadta. 
Rozé bor kategóriában a kiskő-
rösi Vass Borászat - Cabernet 

Sauvignon rosé (2020) bora ér-
demelte ki ezt a címet. 
Ugyancsak átadta az elnök a 
„Bács-Kiskun Megye Pálin-
kája 2021” oklevelet, melyet 
a kiskőrösi Mátyás Pálinkaház 
2019-es szilva pálinkája kapott 
meg.
A kiskőrösi képviselő-testület 
minden évben megszavazza, ki 
érdemesül arra, hogy a szüreti 
rendezvényen átvegye a „Kis-
kőrös Város Szőlészetéért és 
Borászatáért Díjat”. Ebben az 
évben ezt a rangos elismerést 
Kutyifa Pál szőlész-borásznak 
adta át Domonyi László pol-
gármester.
A három nap alatt minden 
korosztály találhatott érdekes 
programot. A kicsiket játszó-
ház, kézműves foglalkozások, 
gyermekkoncert várta, a na-
gyobbak képzőművészeti ki-
állításokat nézhettek meg, 
irodalmi-, népzenei-, könny-
űzenei programokból válogat-
hattak.
A megnyitó után a Kiskőrösi 
„Gondűző” Borlovagrend 
borlovag-avatási ceremóni-
ája zajlott. A vendég borren-
dek képviselőivel kiegészült 
Nagytanács előtt Szlovák Pál 
borász és Endrődi Ferenc 
vállalkozó-borász felelt meg 

a próbatételeknek, s lett a kis-
kőrösi borrend tagja, illetve 
tiszteletbeli tagja. A borren-
dek a Szarvas Fogadóban az 
ilyenkor szokásos csoport-
kép elkészítése után szakmai 
konferenciával folytatták ta-
lálkozójukat. A vendégekhez 
csatlakozott Petőfi Sándor, 
azaz Bánföldi Szilárd színmű-
vész is, aki az elkövetkezendő 
két évben, a költő születésének 
200. évfordulójához kapcsoló-
dó programokon személyesíti 
meg Kiskőrös híres szülöttét.  
A megyei rendezvények so-
rából kiemelkedett az ünnepi 
közgyűlés, ahol kitüntetéseket 
adtak át. Kiskőrösről Domo-
nyi László, Kiskőrös polgár-
mestere „Az Év Polgármestere 
Bács-Kiskun Megyében Dí-
jat”, Suhajda János és fe-
lesége, Suhajda Jánosné a 
„Bács-Kiskun Megye Ifjúságá-
nak Neveléséért-díjat” vette át. 
Az elismerésekhez gratulá-
lunk!
Szombaton kinyitott a Főzőut-
ca, ahol a „Kiskőrösi ízek” 
versenyre benevezett csapatok 
mérették meg bográcsremekei-
ket, de azok sem keseredtek el, 
akik nem lettek díjazottak, hi-
szen a közönségdíjat mindenki 
megkapta, ugyanis minden el-

fogyott. A Sztra-
pacska udvar faházánál 
vasárnap mindig hosszú sor 
állt, bizonyítva, hogy napja-
inkban is közkedvelt a szlovák 
ételspecialitás. 
A főtéri nagyszínpadon egy-
mást érték a kulturális prog-
ramok a három nap alatt, a 
Borutcában pedig családias 
hangulatban nyílt lehetőség 
megkóstolni a kiskőrösi, vala-

mint a környék-
beli borászatok borait a 

faházaknál. Szórakoztatásuk-
ról a kisszínpadon több zenei 
stílust képviselő formációk 
gondoskodtak. A pénteki ut-
cabál és a szombati, valamint 
vasárnapi koncertek késő éj-
szakába nyúlóan tartottak, 
a finom borkorcsolyák és a 
szomjoltó borok pedig min-
denki tetszését elnyerték.

KISEBB KÖLTSÉGVETÉS, HATALMAS BULI
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Tartalmas volt és sikeres a II. Szüreti Mulatság
Egy igen tartalmas és színes II. Szüreti Mulatság után kezdtük meg újra a hétköznapo-
kat. Örömmel tölt el és végtelenül boldog vagyok, hogy a rendezvény visszhangja pozitív. 
A szervező stábbal összeültünk és értékeltük a munkánkat. Azt tapasztaltuk, hogy ugyan 
voltak apróbb hibák, amiket csak mi vettünk észre, de zökkenőmentesen sikerült lebo-
nyolítani ezt a három napot. Összességében tehát sikeres rendezvénynek értékelem 
a háromnapos II. Szüreti Mulatságot.

Úgy gondolom, a rendezvény 
fő irányvonala jó. A fellépő-
ket tekintve megoszlanak a 
vélemények. Vannak, akik azt 
mondják, hogy ez a kisebb vo-
lumenű rendezvény, hazai fel-
lépőkkel bőven elég, vannak, 
akik azon a véleményen van-
nak, hogy mégiscsak jó lenne 
a három nap alatt egy-egy, 
úgymond „popzenei nagyágy-
út” Kiskőrösre hívni, mert ak-
kor több embert vonzunk be. 
Ebben az évben különleges 
helyzet előtt álltunk, ugyanis 
nagymértékben befolyásolták 
a „műsorrend” kialakítását a 
járványhelyzet aktuális előírá-
sai, valamint a covid miatt a 
bevételeink is másképpen ala-
kultak, mint a korábbi években. 
Ez az ünnepség a pandémia 
miatt egy csökkentett költség-
vetésű rendezvény volt. Köszö-
nöm mindenkinek a munkáját, 
a szervezőknek, a fellépőknek, 
a kiállítóknak, és támogatóink-
nak a segítséget.
Külön köszönetet mondok  
Rideg László elnök úrnak, 
hogy megtisztelték városunkat 
a Bács-Kiskun Megyei Napok 
2021. rendezvényükkel, gazda-
gítva programkínálatunkat.
Ugyancsak kiemelten köszö-
nöm Font Sándor ország-
gyűlési képviselő úrnak, hogy 

rendezvényünk fővédnöke, tá-
mogatója volt. Köszönöm „Az 
Év Polgármestere Bács-Kiskun 
Megyében Díj” kitüntető címet 
és gratulálok Suhajda János 
tanár úrnak és feleségének 
Suhajda Jánosné Ancikának 
a „Bács-Kiskun Megye Ifjú-
ságának Neveléséért-díjhoz”. 
Gratulálok Kutyifa Pálnak, a 
„Kiskőrös Város Szőlészetéért 
és Borászatáért” kitüntetés-
hez, örülök, hogy két értékünk 
is bekerült a megyei értéktár-
ba - katolikus templomunk és 
Krámer Iván magángyűjtő 
„Tisza-levélgyűjteménye”. 
A „Kiskőrös ízei” főzőverse-
nyen ismét számos finomságot 
kóstolhattunk, és a Sztrapacska 
udvar, a Borudvar, a Gazdakö-
ri udvar is népszerű volt. Igye-
keztünk a programokat úgy 
összeállítani, hogy minden 
korosztály találjon kedvére 
valót. Úgy láttam, ez a törek-
vésünk sikerrel járt, hiszen 
mindhárom nap rengetegen 
látogatták gyermek- és felnőtt 
programjainkat, zsúfolásig telt 
esténként a Borutca, nagyon 
sokan látogattak el a megye já-
rásainak kiválóságait bemuta-
tó Megye utcájának sátraihoz 
is. A nagy- és kisszínpad fel-
lépői is fergeteges sikert arat-
tak. Köszönet mindenkinek, 

aki elfogadta a meg-
hívásunkat és eljött 
hozzánk. Úgy érzem 
sikerült megvaló-
sítani fő célunkat: 
Rendezvényünkkel ki-
szakadtunk a minden-
napokból, jól éreztük 
magunkat a különböző 
programokon. A jövő-
ben is szeretnénk folytatni 
rendezvényeinket, remélem 
a pandémiás helyzet kedvező 
alakulása mielőbb lehetővé te-
szi, hogy ennél még szélesebb 
körben, több programmal, már 
nem a csökkentett anyagi ke-
rettel tudjunk szervezni. 

Készült az Agrárminisztérium  
és az Agrármarketing Centrum  

támogatásával.

DOMONYI LÁSZLÓ  
POLGÁRMESTER  
ÉRTÉKELŐJE
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DUNAÚJVÁROS,
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Fő u. 24.
Magyar út 110. www.automate.hu

info@automate.hu

@automate1991

* Minden 2021. január 1. után megrendelt, új Peugeot személygépkocsi vásárlása esetén minden magánszemély ügyfél számára biztosított 3 év szerződéses gyári jótállás mellé most +2 év kiterjesztett Optiway Optimum 
szerződéses jótállást, míg minden �otta 1 kedvezményre jogosult belföldi székhelyű jogi személy részére biztosított 2 év szerződéses gyári jótállás mellé most +3 év kiterjesztett Optiway Optimum szerződéses jótállást 
adunk ajándékba. Az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás a 2, illetve 3 éves szerződéses gyári jótálláson túl érvényes, a gyári szerződéses jótállással megegyező szolgáltatásokat tartalmaz, és az autó 
első tulajdonosának történő átadásától számított 5 évig vagy 100 000 km-ig (amelyiket előbb eléri az autó) érvényes. Az akció visszavonásig érvényes, egyedi �ottamegrendelésekre és �otta 2, illetve �otta 3 kategóriára nem 
vonatkozik. Az akció elektromos és hibrid Peugeot személygépjárművekre nem vonatkozik.

A Peugeot 208/2008 vegyes fogyasztása 
WLTP szabvány szerint: 4,5-6l/100km, CO2-kibocsátása: 118–136 g/km. Csak magánszemélyeknek,  további feltételek  teljesülése esetén.**

208

már 4 290 000 Ft-tól1

Like 1.2 PureTech 75LE

VÁLTSON PEUGEOT-RA!

2008

már 5 990 000 Ft-tól1

Active 1.2 PureTech 100LE

3008

már 8 280 000 Ft-tól1

Premium Edition 1.2 PureTech 130LE

Ugyan érdemi mennyiségben egy hónapja nem hullott csapadék a kalocsai járásban, a Du-
napataji Új Élet Mezőgazdasági Kft. szeptember 20-án délelőtt Dunapataj-Böddpusztán tartott 
új öntözőfürt-rendszer átadó eseményének időpontjában szakadó eső fogadta a résztvevőket. 
Mindez azonban nem zavarta azt a jó hangulatú beszélgetést, amit Font Sándor országgyűlési 
képviselővel és a cég képviseletében jelen lévő Dusnoki Csaba Sándorral először az egyik 
gépszín alatt, majd a még mindig zuhogó esőben, az immár legmodernebb, amerikai gyártású 
eszközökkel öntözhető 100 hektáros terület szélén folytattunk. A helyszínre jutás kuriózuma, 
hogy maga az országgyűlési képviselő vezette azt a korszerű traktort, amely nélkül a felázott 
utakon aligha jutottunk volna ki a beruházás megtekintésére.  

A társaság böddpusztai telep-
helyén Dusnoki Csaba Sándor 
fogadott bennünket, aki meg-
erősítette, hogy az alkalomból 
neves, a szakmát képviselő sze-
mélyiségek, köztük az agrártárca 
államtitkára és az Országos Víz-
ügyi Hivatal főigazgatója rész-
vételével szakmai tanácskozást 
is tartanak majd a Bakodpusztai 

Idegenforgalmi Centrumban.
Az esemény célja, hogy a sajtó 
képviselőit, rajtuk keresztül a 
közvéleményt is tájékoztassák a 
fizikai megvalósítás részleteiről, 
az érintett, immár öntözhető terü-
let elhelyezkedéséről, a terepen is 
bemutassák, amit megvalósítot-
tak. Ennek lényege, hogy a közel 
100 hektáros területet a legkor-

szerűbb, műholdas rendszerű 
öntözőberendezéssel látták el. Az 
öntözővizet a Szelidi csatornából 
nyerik, a beruházás megvalósítá-
sára 160 milliós forrást használ-
tak fel. 
Font Sándor országgyűlési kép-
viselő az Országgyűlés ülésére 
tartva szakította meg útját Bödd-
pusztán, hogy személyesen is 

gratuláljon a megvalósított, példa 
értékű fejlesztéshez, és tájéko-
zódjon annak részleteiről.
A képviselő elmondta: 
Az agrárminiszter már kine-
vezésekor jelezte, hogy külön 
hangsúlyt fordít az öntözhető 
területek bővítésére. Kalocsán 
és térségében korábban nagy te-
rületek voltak öntözhetők, azon-
ban ezek a hosszú évek során, az 
elhanyagoltság következtében is 
tönkrementek. A térségben több 
helyen megindult ennek a problé-
mának a kezelése, az öntözés új-
jáélesztése. Itt, ezen a helyszínen 
egy mintegy 100 hektáros terület 
újraöntözésének a megteremtése 
történt meg, a legkorszerűbb esz-
közökkel.  Jeles esemény ez, hi-
szen az újra öntözhető területről 
származó mezőgazdasági termé-
nyek értéke, ezzel együtt az ebből 
származó árbevétel növekszik.
Font Sándor hozzátette: Hangsú-
lyozom, hogy Dunapatajon nem-
csak egy új technika, technológia 
telepítése, megvalósítása, hanem 
ezzel együtt egy integrált, mo-
dern technológiai folyamat indul 

el, hiszen egy meteorológiai mini 
állomás, és egyéb információs 
rendszerek segítik az öntözést, 
azaz egy „okos” rendszerről van 
szó. Gyakorlatilag távirányítás-
sal, előre programozással lehet 
meghatározni, melyik terület-
rész legyen öntözve. Tehát nem 
egyszerűen 100 hektár visszahó-
dításáról van szó az öntözésbe, 
hanem a ma ismert legmoder-
nebb öntözési technikának az 
alkalmazásról. Ez utat mutat 
másoknak is, mert a víz nagy ér-
ték. Ugyan hazánk földrajzi elhe-
lyezkedése miatt látszólag bőven 
van vizünk, de ezzel is rendkívül 
takarékosan kell gazdálkodni. 
Azért elengedhetetlen ezeknek az 
okos eszközöknek a használata, 
hogy egy köbméter kitermelt vi-
zet a legnagyobb hatékonysággal 
használjunk fel öntözésre. Ez egy 
ilyen beruházás.
A képviselő a továbbiakban ki-
fejtette:

Az új technológiák telepítésére 
új támogatási alapot hoztak lét-
re. A már működő 2021-2027-
es uniós fejlesztési ciklusban 
a dunapatajihoz hasonló beru-
házások külön támogatást kap-
nak, hogy takarékosan bánjunk 
a vízzel. A másik fontos ténye-
ző, hogy a korszerű technológi-
ára fogékonynak kell lenni, és 
ez a fogékonyság elsősorban a 
fiatal generációkban van meg. 
Ők értik igazán – itt Dunapa-
tajon is -, hogy az új technoló-
giák alkalmazása miért jelent 
előnyt, és immár miért nélkü-
lözhetetlen a korszerű mező-
gazdaságban, ahol már drónok 
röpködnek a táblák felett. Tehát 
az állami támogatás mellett ér-
zék, fogékonyság is kell ehhez. 
Gratulálok ahhoz, hogy Duna-
patajon mindkettő egymásra 
talált és érvényesül – mondta 
Font Sándor. 

Zsiga F.

Műholdas öntözőfürt-rendszert adtak át Dunapataj - Böddpusztán 

Az okos információs rendszerben távirányítással, előre programozással lehet  
meghatározni, melyik területrészt öntözzék.

A társaság böddpusztai telephelyén Dusnoki Csaba és fia fogadta  
a beruházás megtekintésére érkező vendégeket.



Bátyán másfajta falunapot tartottak szeptember 18-án, 
mint bármikor korábban, ezúttal a településen megvalósult 
LIFE-MICCAC pályázat záróeseménye egy napra esett a 
község apraját-nagyját megmozgató hagyományos fa-
lunapi közösségi és szórakoztató programokkal. Úgyis 
mondhatjuk, a délelőtt a helyi környezet és klímavédelem, 
míg a délután a felhőtlen kikapcsolódás jegyében telt, 
melynek helyszínéül a megújult faluházzal szembeni par-
kot választották.   

A meghívó szerint a LIFE 
szakmai délelőttöt dr. Dukai 
Miklós nyitotta volna meg, 
ám a Belügyminisztérium ön-
kormányzati helyettes állam-
titkárát a betegség ledöntötte 
a lábáról, így levélben köszön-
tötte a résztvevőket, melynek 
felolvasása után Fekete Csaba 
polgármester értékelte a mun-
katársaival megvalósított min-
taprojektet.
Mint elhangzott, a LIFE-MI-
CACC mintaprojekt egy olyan 
vízmegtartó beruházás, amely 

egy tározótavat is magába 
foglal. A múlt év október 8-án 
ünnepélyes keretek között áta-
dott fejlesztést követően kez-
dődött meg a Fekete Csaba 
polgármester menedzselésével 
megvalósított projekttel kap-
csolatos tapasztalatok gyűjtése, 
hogy azoknak és a következő 2 
év adatainak más települése-
ken is hasznát vehessék. 
A kezdetekről szólva feli-
dézték: immár negyedik éve, 
hogy a Belügyminisztérium 
partnertelepüléseket kere-

sett a települési vízmegtartó 
megoldások mintaprojektjé-
nek megvalósításához. Bátya 
Község Önkormányzata élt a 
lehetőséggel, így eredményes 
pályázat eredményeként vehet 
részt az országban 5 kiválasz-
tott településen 60 százalékban 
uniós, 30 százalékban belügy-
minisztériumi, 10 százalékban 
települési önerőből megvaló-
suló úgynevezett LIFE-MI-
CACC mintaprojektben. A 
beruházással a különböző, el-
térő adottságokkal rendelkező 
települések vízmegtartó meg-
oldásait tesztelik, majd ezek-
nek a tapasztalatoknak, köztük 
a bátyai projektnek az összeg-
zése kerül a Kormány elé. A 
bátyai mintaprojekt megva-
lósítása annyiban szerencsés, 
hogy két kitűnő szakember, 
Fekete Csaba polgármester és 
Szabó Zsófia klímaadaptációs 
referens vett részt annak kivi-
telezésében és a tapasztalatok 
összegzésében is.

A kiinduló állapot szerint, míg 
Bátyán éves átlagban 550 mil-
liméter csapadék esik, addig 
a kipárolgás mennyisége 850 
milliméter, tehát szükség van 
vízmegtartó beavatkozásra. 
Országosan összesen 800 mil-
liós forrásból, ebből Bátyán 65 
millió forintból valósult meg 
a beruházás. A rendelkezésre 
álló összeg csak egy részét köl-
tötték a kivitelezésre, ugyanis 
a partnertelepüléseken, köztük 
Kalocsán ebből a forrásból 
segítik majd a hasonló beru-
házás megtervezését, illetve 
szemléletformáló előadásokat 
is tartanak. A szakmai déle-
lőtt a tapasztalatok összegzé-
sét követő tereplátogatással, a 
mintaprojekt egyes elemeinek, 
köztük a tározó - tó megtekin-
tésével zárult.
Természetesen a faluház-
zal szembeni parkban már 
a projektzáró szakmai ren-
dezvénnyel párhozamosan 
megkezdődtek a színes kísé-

rőprogramok. Ugrálóvár, népi 
kézműves foglalkozás - a kör-
nyezettudatosság jegyében - az 
egész családnak, népi játszótér, 
Lakatos Norbert vaklufis be-
mutatója, kenuzás a Vajason, 
interaktív játékok szórakoztat-
ták a fiatalabb generációkat. 
A LIFE program fotókiállítása 
és a rajzverseny résztvevőinek 
kiállítása egészen a késő esti 
órákig volt megtekinthető a fa-
luházban. 
A Bátyai Zöld Falunap nyitó-
beszédét Font Sándor országy-
gyűlési képviselő mondta, aki 
gratulált a projekt megvalósí-
tásához, és arra ösztönözte a 
bátyaiakat: ha több ilyen közö-
sen megélt napot szeretnének, 
akkor aki még nem tette meg, 
éljen a koronavírus elleni vé-
dőoltással. 
A képviselő méltatta a Bátyán 
az előző és a jelenlegi polgár-
mester vezetésével megvaló-
sult fejlesztéseket, amelyek 
mind abba az irányba mutat-

nak, hogy nő a településen 
élők komfortérzete, és ugyan 
Kalocsa nagyon közel van, 
vélhetően ennek köszönhetően 
is a helyben maradás szándéka. 
Font Sándor ígéretet tett arra, 
hogy országgyűlési képviselő-
ként minden olyan ügy mellé 
oda áll és támogatja, amely a 
község felemelkedését, az itt 
élőket szolgálja. 
Mire a 17 – 18 óráig tartó tom-
bolasorsolás megkezdődött, 
már jócskán benépesült a park. 
Már csak azért is, mert ezúttal 
nagy értékű tárgyak, főnyere-
ményként pedig egy fél sertés 
került kisorsolásra.
A Zöldnapi rajzverseny ered-
ményhirdetése még mindig 
hozott némi izgalmat a részt-
vevők között, de a Veracruz 
zenekar másfél órás koncertje, 
majd a retrodiszkó mindezt 
feloldotta, a sikeres és vidám 
bátyai Zöld Falunap éjfélkor 
zárult. 

Zsiga F.
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Készül az acél- és betonacél összeszerelő üzem és a kor-
róziógátló munkálatok komplexuma, valamint az évi 300 
ezer köbméter kapacitású betonüzem. Az engedélyezés és 
a műszaki szakemberek elhelyezése terén is komoly előre-
lépések történtek. Mittler István kommunikációs igazgató 
szavai szerint az első őszi hetek igen mozgalmasan telnek a 
Paks II. projektben.  

Sürögnek-forognak a mun-
kagépek és a szakemberek az 
új blokkok építési-szerelési 
bázisán, két kulcsfontosságú 
komplexum építésén dolgoz-
nak: készül az acél- és betona-
cél-összeszerelő komplexum 
a korróziógátló munkálatok 
épületegyüttesével egyetem-
ben, valamint a betonüzem. A 
beton acélüzem négy, a beton-
keverő üzem nyolc, a korrózió-
gátló munkálatok komplexuma 
hat építményből áll. Mittler 
István tájékoztatása szerint, 
az acél- és betonacél-összesze-
relő üzemben több mint 300 
szakember évi mintegy 45 ezer 
tonna fémszerkezet gyártásáról 
gondoskodik majd, a szerelési 
és raktározási területen négy 50 
tonnás bakdaru dolgozik majd. 
A komplexum éves gyártási ka-
pacitása meghaladja a 45 ezer 
tonnát. 
– A műhelynél az alaptestek 
építése zajlik, a több mint 3500 
négyzetméteres raktár épüle-
ténél pedig acélszerkezeti sze-
relést, azaz a pillérek állítását 
végzik – részletezte a Paks II. 
Zrt. kommunikációs igazgatója. 
– Ahogy a házépítésnél, úgy az 

atomerőmű-építésnél is szük-
ség van betonra és habarcs-
keverékre. Persze a léptékek 
merőben mások: a két betonke-
verő egységenként három da-
rab 500 tonnás cementsilóval 
és két adalékanyagsilóval évi 
300 ezer köbméter betonszük-
ségletet lesz képes kiszolgál-
ni – tette hozzá a szomszédos 
betonüzemre utalva. A komp-
lexum egyes épületeinél el-
készült az alaptestek alatti 
szerelőbeton, folynak az elő-
készületek a vasszerelés meg-
kezdéséhez.
Az atomerőmű ipari területé-
től északra fekvő építési-sze-
relési bázis szolgálja ki az 
atomerőmű építését az ahhoz 
szükséges anyagokkal, szer-
kezetekkel, berendezésekkel. 
Itt mintegy 120 épületet és 
építményt kell létesíteni – ezek 
között vannak üzemek, műhe-
lyek, raktárak, öltözők, parko-
lók és utak egyaránt.
Mittler István elmondta, hogy 
miközben a felvonulási terü-
leten folyik a munka és dol-
goznak az engedélyezéshez, 
létesítéshez szükséges doku-
mentációkon is, a műszaki gár-

da új helyre költözik. Elkészült 
ugyanis az Erőmű-beruházá-
si Központ. – Megkötöttük a 
szükséges szolgáltatási szer-
ződéseket, megtörtént az épü-
let felszerelése, a költözés egy 
igen részletes ütemterv szerint 
zajlik – avatott be a részletekbe 
az igazgató.

Kitért arra is, hogy augusztus 
végén az Országos Atomener-
gia Hivatal kiadta a projekt 
fizikai védelmi engedélyét, a lé-
tesítési engedély pedig heteken 
belül megszülethet. Ez – mint 
Mittler István aláhúzta – fontos 
mérföldkő, mert ennek birto-
kában kaphatja meg a projekt 

azokat a további engedélyeket, 
amelyek alapján az új blokkok 
tényleges építési, gyártási, be-
szerzési és szerelési munkái 
megkezdhetők.
– Kommunikáció tekintetében 
is mozgalmasak voltak az el-
múlt hetek. A tájékoztató ka-
mionunk, sátrunk, standunk a 

településeket és a rendezvénye-
ket járja, elkészült a negyed-
évente megjelenő Atomszféra 
magazinunk legfrissebb száma, 
honlapunk pedig egy új alolol-
dallal gazdagodott, amely nem 
a projektre, hanem az azon dol-
gozó munkatársainkra fókuszál 
– összegezte Mittler István.

MOZGALMAS A KORA ŐSZ A PAKS II. PROJEKTBEN

Épül az acél- és betonacél-összeszerelő üzem

Bátyai Zöld Falunap mintaprojekt-zárással 
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Még 2018-ban került pecsét 
arra az okiratra, melyben Ma-
gyarország Kormánya támo-
gatásáról biztosítja Kiskőrös 

Város Önkormányzatát külte-
rületi közútjainak állapotjaví-
tásához, szilárd burkolatának 
kialakításához. A kiskőrösiek 

pályázata az Öregszőlőbe ve-
zető Széles út és a Madách 
utca, valamint a Cebére vezető 
Seregélyesi út adott szakasza-
inak szilárd burkolattal történő 
ellátásáról szól. A projekt össz-
költsége mintegy 200 millió fo-
rint, melynek a fele támogatás, 
a másik fele pedig önkormány-
zati önrész. 
A mezőgazdasági területek-
hez, tanyákhoz, ültetvények-
hez vezető utak aszfaltozása 
régi igénye, kérése volt a helyi 
gazdálkodóknak. Egy-egy esős 
időszak után igencsak nehezen 
lehetett közlekedni a forgal-
mas földes utakon. A kivitelező 
kiválasztását követően 2021. 

áprilisában kezdődtek meg a 
munkálatok és a projekt befe-
jezési határidejéig el is készült 
az érintett útszakaszok aszfal-
tozása. A kiskőrösi önkormány-
zatnak arra is volt gondja, hogy 
felhívja a kivitelező figyelmét, 
hogy az útnak el kell bírnia a 
súlyos szállítmányt fuvarozó 
tehergépjárműveket is. Ezeket a 
szempontokat figyelembe véve, 
speciális technológiával készül-
tek el az új aszfalt utak. 
IFJ. SZENTPÉTERI 
ATTILA BORÁSZ:
- Rendkívül örülünk, hogy az 
önkormányzat figyelembe vet-
te a gazdák kérését, és szilárd 
burkolatúvá tette a Széles utat, 

amely mellett a mi pincészetünk 
is található. Nagy forgalmat bo-
nyolít le napi szinten ez az út, 
sokan laknak erre életvitelsze-
rűen, valamint jó mezőgazda-
sági területek is találhatóak a 
városnak ezen a területén.
Mi napi szinten használjuk 
a Széles és a Madách utakat, 
különösen így szüret idején, 
amikor traktorokkal szállítjuk a 
pincészetbe a szőlőt. Korábban 
nagy gondot okozott, hogy a 
kigödrösödött úton összerázó-
dott az alapanyag, megpattant 
a szőlőszem, mire a feldolgozás 
helyszínére ért. Ez a probléma 
most megoldódott, köszönet 
érte! 

Külterületi közutak aszfaltozása, állapotjavítása

A mezőgazdasági területekhez, tanyákhoz,  
ültetvényekhez vezető utak aszfaltozása régi igénye,  

kérése volt a helyi gazdálkodóknak.

A város főterének felújítása után a Kőrisfa Óvoda megépítése volt Kiskőrös legnagyobb 
projektje az elmúlt években - emelte ki Domonyi László polgármester az új óvoda pro-
jektzáró rendezvényén, augusztus 30-án. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Font 
Sándor országgyűlési képviselő, Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke, 
valamint jelen voltak mindazok, akik a tervezésben, a beruházás kivitelezésében részt vet-
tek és természetesen Vlcskóné Csatlós Erzsébet, a Kiskőrösi Óvodák intézményvezetője, 
valamint a létesítmény dolgozói kollektívája. 

A projekt a Bács-Kiskun Me-
gyei Önkormányzat által 
irányított terület- és település-
fejlesztési operatív program 
keretéből 384 millió 412 ezer 
328 forint uniós támogatásban 
részesült. A tervezés és a kü-
lönböző eljárások időtartama 
alatt jelentősen megnöveked-
tek a beruházás költségei. A 
projekt összköltsége így 970 
millió 182 ezer 681 forint lett. 
A támogatáson felüli össze-
get Kiskőrös Város Önkor-
mányzata hitel felvételével, 
önerőből kívánta biztosítani. 
A kivitelezési költségek drasz-
tikus emelkedése miatt az új 
óvoda megépítését Font Sán-
dor országgyűlési képviselő 
közbenjárásának köszönhetően 
Magyarország Kormánya 360 
millió forint többlettámogatása 
tette lehetővé, amely az önkor-
mányzati önerőt csökkentette. 
Domonyi László polgármes-
ter beszédében ismertette pro-
jekt fő adatait és köszönetet 
mondott Font Sándornak a 
kormánytámogatásért. Mint 
kiemelte, Kiskőrös gazdasága 
most is nagyon jól teljesít, de 
a hirtelen fellépő pandémiás 
helyzet a települést is előre 
nem látott feladatokkal- az 
ezekhez járuló kiadásokkal – 

terhelte meg, így az 570 millió 
forint körüli hitelösszeg sok 
lett volna a városnak. Font Sán-
dor országgyűlési képviselő 
azonban személyesen tárgyalt 
Orbán Viktor miniszterelnök-
kel és így megkaphattuk a 360 
millió kormánytámogatást, ami 
hatalmas segítség volt a város-
nak, mivel ezzel az összeggel 
csökkent a felvállalt hitel nagy-
sága. A képviselő-testület jól 
döntött, amikor megszavazta 
az új óvoda megépítését, a kor-
mány segítségével csökkentett 
hitelt már bátran mondhatjuk, 
hogy ki tudjuk gazdálkodni - 
mondta a város első embere. 
Font Sándor országgyűlési 
képviselő elmondta, hogy sok 
akadály gördült az óvoda meg-
valósulásának útjába, így a 
pandémia is. Az ország gazda-
sági helyzete és a kormányzat 
helyes járványügyi kezelése 
tette azt is lehetővé, hogy a Kő-
risfa Óvoda építését be tudják 
fejezni. A kormány legnagyobb 
programja a gyermekvállalás 
ösztönzése, amiben Kiskőrös 
is élen jár. Mint járásközpont, 
mintát mutat a többi telepü-
lésnek a gyermekintézmények 
fejlesztése területén is. Ehhez 
a közös akarathoz azonban kell 
egy olyan polgármester és kép-

viselő-testület, mint amilyen je-
lenleg ellátja a város vezetését. 
Ekkor lehet ilyen eredményt 
elérni, mint például ennek az 
óvodának a megépülése.
Rideg László megyei elnök 
kiemelte a Bács-Kiskun Me-
gyei Önkormányzat szerepét 
az óvoda megépülésében. Mint 
mondta, hasonlóan a megye 
többi településeinek vezetői-
vel, így Domonyi László pol-
gármesterrel még régebben, a 
2014-2020 közötti fejlesztési 
ciklust megelőzően egyeztet-
ték, hogy a kiskőrösi város-
vezetés milyen fejlesztéseket 

tervez, ebbe a körbe beletarto-
zott az óvoda építése is, mely-
hez a megyei önkormányzat a 
lehetséges maximális támo-
gatást adta meg. Így a megye 
legnagyobb oktatási fejleszté-
sét Kiskőrös kapta. A beruhá-
zási keretet a kormány többek 
között a bölcsődei férőhelyek 
növelésének, illetve a csapa-
dékvíz-elvezetés gondjainak 
megoldására szánt összeggel 
bővítette - adott tájékoztatást 
Rideg László elnök.
Vlcskóné Csatlós Erzsébet 
intézményvezető is köszöne-
tet mondott mindenkinek, aki 
segítette a modern, korszerű 
óvoda megépülését, üzembe 
helyezését. 
Sok-sok hónap munkája volt 
az óvoda berendezése is, 
amely szeptembertől már meg-
telt élettel. A mintegy 2000 
négyzetméter alapterületű 
épületben 6, egyenként közel 
77 négyzetméter alapterületű 
csoportszobát alakítottak ki. 
Itt kaptak helyet a Mohácsi 
utcai, valamint a Thököly ut-
cai tagóvodák csoportjai, de 
lehetőség nyílt egy csoporttal 
való bővítésre is, így az eddigi 
25 fő feletti csoportlétszámo-
kat sikerült csökkenteniük. Az 
óvoda mellett 33 új parkoló is 
kiépült.
A projekzáró – melynek hangu-
latát emelte Vass Zora óvodás 
szavalata, valamint a Táncoló 
talpak óvodás tánccsoport ked-
ves műsora - ünnepélyes szala-
gátvágással fejeződött be.

Gyöngyszemek Kiskőrös sikeres projektjeiből
Új, modern óvoda a gyermekvállalás ösztönzésére

Jelentős fejlesztések  
a Petőfi Szülőház  

és Emlékmúzeumban
A kiskőrösi városvezetés nagy 
hangsúlyt fektet műemlékeinek 
védelmére. Így az önkormány-
zat 2016-ban projekt javaslatot 
nyújtott be az „Önkormányzati 
épületek energetikai korsze-
rűsítése” c. felhívásra többek 
között az Emlékmúzeum, vala-
mint Képzőművészeti és Nép-
rajzi Látványtár energetikai 
felújítására, szigetelésére, fűté-
si és erős-gyengeáram szerelé-
si munkálataira is. A pandémia 
miatti múzeumbezárások idő-
szaka kézenfekvő időszak volt 
a munkálatok elvégzésére. 
A szülőház udvarán lévő iroda 
és raktárépületen megtörtént 
az ajtók és az ablakok cseré-
je, új hőszigetelést kapott az 
épület és a fűtésrendszert is 
korszerűsítették kondenzációs 
gázkazánok beépítésével. Az 
emlékmúzeumon is újra cse-
rélték a nyílászárókat, és elké-
szült a korszerű padlófűtés. Új 
belső burkolatot, illetve külső 
szigetelést kapott az épület.  
A pályázati felhívásnak eleget 
téve akadálymentesítették a 
múzeumot és az udvart.
DR. FILUS ERIKA  
MÚZEUM IGAZGATÓ:
- Szép, korszerű környezetben 
öröm dolgozni, főleg akkor, 
ha a fejlesztés célja a látoga-
tóknak és a műtárgyaknak is 
megfelelő, biztonságos, ener-
giahatékony épületegyüttes. 
Jó volt látni, hogy a felújítás 

során minden szakember és ki-
vitelező arra törekedett, hogy 
a lehető legjobban haladjanak 
a munkálatok, a műszaki tar-
talom mellett - amennyiben 
lehetőség volt rá - figyelembe 
vették a múzeum kéréseit is. 
Az, hogy minden épületünk 
megújul, új állandó kiállítás 
készül az emlékmúzeumban, 
hamarosan megkezdődhet a 
szülőház felújítása is, mind azt 
jelzi, hogy Petőfi szülővárosa 
komolyan, a feladat súlyát áté-
rezve készül a költő születésé-
nek 200. évfordulójára.  
A tavaszi nyitás óta 7000-
nél is több látogatónk volt, a 
vendégektől pozitív vissza-
jelzéseket kaptunk. Nagyon 
várjuk, hogy a zöld felületeink 
is rendben legyenek, és méltó 
környezetben fogadhassuk a 
szőlőházba, a világ első köz-
téri Petőfi-szobrához, illetve a 
világviszonylatban is egyedül-
álló Műfordítói Szoborparkba 
érkező vendégeinket.

 Az átadó ünnepségen Domonyi László polgármester  
köszönetet mondott Font Sándornak  

a kormánytámogatásért.



Látogass el az oszihacacare.hu-ra, 
és találd meg a hozzád legközelebbit!

Lesz
programod
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RÉGIÓ NAPLÓ
Ingyenes kistérségi közéleti havilap

Kiadja: Sajtó-Team Kft.
Ügyvezető:  

Nagy Tamás 20/9394-592

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

e-mail: info@regionaplo.hu

Főszerkesztő: Gmoser Alíz

Szerkesztőségi titkár:
Szujer Klaudia, Nagy Laura

Munkatársak:
 Tóth Tímea
Zsiga Ferenc

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.

Nyaralj Pesten

+1 ÉJ
AJÁNDÉK

  AQUAWORLD
Hotel, Spa és élményfürdő

AZ IGAZI CSALÁDI PIHENÉS NÁLUNK KEZDŐDIK
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 
Tel.: +36 1 2313 600, reservation@aquaworldresort.hu
www.aquaworldresort.hu

Természetgyógyászat,  
akupresszúra,  

akupunktúrával szenvedély-
betegségek kezelése, fogyás, 

allergia stb.  
Gépi köpölyözés, fibróma, 

éranyajegy eltávolítás,  
fülcimpalyukasztás  
és állapotfelmérés. 

06-30/962-0687 

MTZ 50-es traktor érvényes 
műszakival, 10 hl-es  
Axiál permetezőgép,  

7 leveles tárcsa,  
700-as traktor meghajtású 

szalagfűrészgép,  
Kiskőrösön eladó!  

Érd.: 06-78/412-527

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

Újszerű 2hl-es vasprés, 
illetve traktorral  

meghajtott folyamatos  
prés eladó!  

Érd.: 06-30/492-8821

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

Kiskunhalas környékén  
egy helyrajzi számon lévő  

157 ha erdő ELADÓ!  
Irányár: 165 millió Ft 

Érd: 06301612379

Solton 4 szobás, 134 m2-es, gáz 
fűtéses, 2 szintes ház Eladó! 

Irányár: 24.800.000 Ft   
érd: 06301612379

Kiskunhalason a Szabadkai 
úton, 100 m2-es, felújítandó, volt 

vendéglátó egység Eladó!  
Irányár: 19.990.000 Ft  

Érd: 06301612379

Kecel városához közel 6.3 ha-os 
területen, 73 m2-es felújítandó 

tanya Eladó! Irányár: 19.900.000 
Ft  Érd: 06301612379

 
 

Kiskőröstől 2.5 km-re,  
5328 m2-es területen,  

693 m2-es hasznos építménnyel  
(irodák, garázs, csarnok stb.), 

sok-sok lehetőséggel  
telephely Eladó!  

Irányár: 125 millió Ft  
Érd: 06301612379

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

HOUSE36 INGATLANIRODA ÁLLÁSPÁLYÁZATOT HIRDET  
KISKUNFÉLEGYHÁZI ÉS KISKŐRÖSI IRODÁJÁBA KÉT FŐ RÉSZÉRE,  

INGATLANÉRTÉKESÍTŐ POZÍCIÓBA. 

Amit kínálunk:
• Fix hozzájárulás
• Kimagasló jutalék
• Bónuszprogram
• Ingyenes képzés

• Exkluzív munkakörnyezet
• Mobiltelefon
Amit kérünk:
• Alapszintű számítógépes  
 ismeretek

• Jó kommunikációs készség
• Csapatszellem
• Jogosítvány
Légy sikereink részese! 
Jelentkezz! karrier@h36.hu

WWW.FACEBOOK.COM/REGIONAPLO
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Samsung Galaxy A12 32GB
 mobilcsomag mellé

62.990 Ft helyett 2 év hűséggel

Akciós ár: 29.990 Ft
Samsung Galaxy A12 készülék akció új, 2 év határozott idővel megkötött Kapcsolat 100, 400+, Optimum vagy Korlátlan 
mobil csomag megkötése esetén érvényes. Az akcióban azok az előfizetők vehetnek részt akik legalább 3 hónapja ren-

delkeznek Tarr helyhez kötött szolgáltatással és határozott idejű Kombi csomag előfizetésük van, valamint igénylés nap-
ját megelőző 3 hónapban díjtartozás miatt felszólításra nem kerültek. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek: tarr.hu
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Dunapataj központi helyein hetek óta látványos dekorációk 
hirdették: a pandémia miatti egy év kihagyás után, szeptem-
ber 10-13-ig újra megrendezik a település immár országos 
hírű nagyrendezvényét, a Pataji Őszt. A résztvevők szerint az 
esemény mind a műsorfolyamot, mind a szervezést tekintve 
a kalocsai járás egyik legrangosabb gasztronómiai, kulturá-
lis és zenei fesztiváljává vált. Kellett ehhez az az elhivatottság 
és profizmus, ami a nagyközség hasonló rendezvényein ed-
dig is megmutatkozott. 

A program gerincét idén is a 
legendás Gyimesi Józsefről 
elnevezett Pacalfőző Verseny 
adta. A 27 főzőhelyen össze-
sen 12-13 mázsányi pacalból 
elkészített pörkölt minőségét 
dicséri, hogy az utolsó kanálig 
elfogyott.
Az izgalmakban, ízekben bő-
velkedő gasztronómiai ese-
mény ezúttal is megannyi 
színes sport- és szórakoztató 
programmal párosult. És akkor 
még nem említettük a rangos 
társadalmi eseményt: Dunapa-
taj immár további három neves 
díszpolgárral és egy Dunapa-
tajért Kitüntetésben részesített 
háziorvossal lett gazdagabb. 
A szervezők mindent megtet-
tek, hogy gyerekek is jól érez-
zék magukat: torna bemutató, 
iskolások műsora, kézműves 
foglalkozás, íjászat, csillám-
tetoválás, arcfestés, lufihajto-
gatás szórakoztatta a fiatalabb 
generációkat. 
Ahogy a korábbi években meg-
szokhattuk, 12 órától neves 
fúvósok, ezúttal a Készenléti 
Rendőrség Zenekara adott mű-
sort, a szünetekben a köszöntő 

beszédek hangzottak el, majd a 
díjak átadása történt.
Felsorolni is hosszú lenne, a 
belügyminiszter és a honvé-
delmi miniszter fővédnökségé-
vel megrendezett Pataji Őszön 
mennyi a közigazgatás, az igaz-
ságszolgáltatás, az oktatás terü-
letéről érkezett magas beosztású 
vendég foglalt helyet az első so-
rokban, akiket Dusnoki Csaba 
polgármester papír nélkül, név 
szerint köszöntött, mintegy iga-
zolva: velük élő és gyümölcsö-
ző a község kapcsolata.
Dusnoki Csaba a tőle megszo-
kott módon nem felolvasott, 
hanem élő beszédében egyebek 
mellett azt mondta: 
„Sokan és sokszor feltették a 
kérdést, hogy szüksége van-e 
ekkora rendezvényre egy tele-
pülésnek?
Bátran állíthatom, hogy igen! 
Az idő is ezt igazolta, és a mi-
kor tavaly elmaradt, mindenki 
érezte az űrt, amit ez okozott.  
Ahogy egy családnak, egy te-
lepülésnek is szüksége van az 
ünnepekre… Ünnepelni ott ér-
demes igazán, ahol van mit, ne-
künk patajiaknak pedig van mit 

ünnepelnünk. Azt a fejlődést, 
ami talán mindenki számára lát-
ható és kézzelfogható… A meg-
valósított fejlesztések az itt élők 
és az ide látogató üdülők élet-
minőségének javulását szolgál-
ják, önként és kötelezően vállalt 
feladataink színvonalát emelik, 
és egy élhetőbb, vonzóbb tele-
pülést teremtenek…”
A polgármester beszéde végén 
köszönetet mondott a magyar 
kormánynak, Font Sándor-
nak a kapott támogatásért, és 
reményét fejezte ki, hogy Font 
Sándor a választásokat követő-
en is képviselőként segíti majd 
Dunapatajt. 
A továbbiakban Font Sándor 
szólt az egybegyűltekhez. 
A képviselő talán leginkább 
figyelemre érdemes kijelenté-
se az volt: „Dunapataj városo-
kat megszégyenítő tempóban 
fejlődik, csak az elmúlt két 
hónapban újabb több százmil-
liós fejlesztési forrás érkezett a 
nagyközségbe, ahol, ha egy be-

ruházási cél megvalósul, az elő-
re látásnak, a gondos előkészítő, 
tervező munkának köszönhető-
en máris indulhat az újabb.”
Font Sándor reményét fejezte 
ki, hogy jövőre, a választásokat 
követően is képviselőként segít-
heti a patajiakat.
Az ünnepség keretében Dusnoki 
Csaba polgármestertől Dunapa-
taj díszpolgára kitüntetést vett 
át prof. Dr. Stumpf István volt 
kancelláriaminiszter, kormány-
biztos, prof. Dr. Kiss László  
volt alkotmánybíró és Dr. Svéb-
is Mihály, a Bács-Kiskun Me-
gyei Oktatókórház főigazgatója 
a megye, benne dunapataj la-
kossága egészsége érdekében 
tett magas színvonalú orvos-
szakmai, vezetői munkájáért. 
Dunapataj Nagyközségért ki-
tüntetésben részesült Dr. Tóth 
Mónika háziorvos.
A Patai Ősz 2021 végül tűzi-
játékkal és a Neoton Familia 
fergeteges, százakat vonzó kon-
certjével zárult.                   Zs.F.

Pataji Ősz 2021 –Vidámságot,  
díszpolgárokat, barátságokat hozott

A turizmus szezonális ing-
adozásának csökkentése 
érdekében egész évben láto-
gatható Sport és Szabadidő 
Centrum épül Dunapataj 
- Szeliden. A Belügyminisz-
térim pályázatán elnyert 200 
millió forint vissza nem térí-
tendő támogatásból megva-
lósuló beruházás a korábbi 
EU-s és egyéb fejlesztések 
egységeihez kapcsolódik 
majd. A szolgáltatások bőví-
tésére a turisták visszajelzé-
sei, a helyi, környékbeli és 
térségi lakosok megkeresé-
sei alapján is nagy igény és 
érdeklődés mutatozik. 

A sikeres pályázatról szólva 
Dusnoki Csaba polgármester 
elmondta: Szelid üdülőfalu és a 
térség húzó turisztikai kínálata 
csak akkor maradhat továbbra 
is versenyképes attrakció, ha az 
infrastruktúra, a szolgáltatások 
továbbfejlesztésével alkalmaz-
kodik az új trendekhez, a látoga-
tói igényekhez és elvárásokhoz.
A szezonhosszabbítást célzó be-
ruházás a már meglévő Turisz-
tikai Fogadóközpont mellett, a 
Szittyótérre vezető út irányába 
valósul meg, a 2022. évben. Az 
új komplexumban egy sport és 
szabadidő centrumot fogunk 
működtetni. 

Kialakításra kerül egy bowling-
pálya, valamint gyerekek és 
felnőttek részére játékterem- 
közösségi terem, melyben 
egyéb sportjátékokat (billiárd, 
csocsó,darts, léghoki, rex) lehet 
majd űzni. Egy olyan közössé-
gi teret kívánunk kialakítani, 
amely szezontól függetlenül, 
egész évben nyújt komplex 
színvonalas szolgáltatást a sza-
badidő hasznos eltöltéséhez, 
egyben lehetőséget biztosít kü-
lönböző rendezvények, családi 
események megtartására is.” 
Mindez hozzájárulhat a telepü-
lésre, térségbe látogató turisták 
számának és fogyasztásának 
növeléséhez, a nálunk eltöltött 
idő, illetve a turisztikai szezon 
hosszabbításához. A projekt a 
korábbi EU-s programból tá-
mogatott és egyéb fejlesztések 
egységeihez kapcsolódik, ráépül 
a meglévő turiszikai kínálatra – 
fejtette ki a polgármester.

Dusnoki Csaba hozzátette: mint 
emlékezetes, a közelmúltban a 
strandon megvalósított turiszti-
kai fejlesztésnek köszönhetően 
sikerült megépíteni egy játszó-
teret, kültéri fitneszparkot, a 
többfunkciós turisztikai foga-
dóközpontot fedett színpaddal 
és fedett nézőtérrel, szabadtéri 
mozival. Egyúttal a meglévő 
illemhelyek, kültéri öltözők és 
zuhanyzók is megújultak.
A településevezető hangsúlyoz-
ta, nem elhanyagolható szem-
pont, hogy az új létesítménnyel 
új munkahelyek jönnek létre, 
növekednek az önkormányzat 
idegenforgalmi és iparűzé-
si adóból származó bevételei, 
amelyek lehetővé teszik az 
attrakciók és a közösségi szol-
gáltatások további bővítését.”
Mint elhangzott, az önkormány-
zat elemzése szerint a fejlesztés 
hatásaként az idegenforgalom 
növekedésével, fellendülésével, 

a látogatói létszám emelkedé-
sével lehet számolni. További 
előny, hogy az üdülőterületen 
még több rendezvény szerve-
zésére, lebonyolítására kerül-
het sor, és növekedés várható a 
vendéglátóhelyek, kereskedel-
mi egységek, magánszálláshe-
lyek forgalmában, az eltöltött 
vendégéjszakák számában is. 
Mindezek következtében lehe-
tősége lesz a vállalkozóknak 
további fejlesztések megva-
lósítására,. megtarthatók és 
bővíthetők lesznek a jelenlegi 
munkahelyek. 
Dusnoki Csaba polgármester sze-
rint az önkormányzat elsődleges 
célkitűzése, hogy az új alternatív 
programhelyszín jól illeszkedjen 
a meglévő és elérhető turiszti-
kai kínálathoz, hozzájáruljon a 
szolgáltatások színvonalának 
emeléséhez, ezzel is segítse a 
szezonhosszabbítást. 

Zsiga

Egész évben látogatható Sport és  
Szabadidő Centrum épül Dunapataj-Szeliden 

Cél a szezonális ingadozás csökkentése



Az akció 2021.09.01-től érvényes lakossági előfizetők körében 1 vagy 2 év határozott idejű szerződéssel. A mobil szolgáltatás 
elérhetősége területileg eltérő lehet, hálózati lefedettség hiányában a szolgáltatás nem elérhető. Lefedettségi térkép: tarr.
hu/lakossagi/mobil/lefedettseg. Mobilinternet szolgáltatás becsült maximális le/feltöltési sebessége (Mbit/s): 2G/GSM 
0,1/0,06; 3G/UMTS 12/1,5; 4G/LTE 100/20. 12 GB mobil adat belföldön és az EU-ban használható fel a méltányos használat 
keretein belül. A 10 perc lebeszélhetőség és a 25 Ft-os percdíj belföldi alapdíjas mobil és vezetékes hálózat irányába 

érvényes. További feltételek Mobil szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF-ben és ügyfélszolgálati elérhetőségeinken.

12 GB adat
10 perc lebeszélhető

25 Ft/perc kereten felül

4.390 Ft/hó

 + 12 GB
mobilcsomag
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