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INGYENES KISTÉRSÉGI KÖZÉLETI HAVILAP

Vérvétel és
labordiagnosztika
Ellenanyag szint mérése

A MYFARM HARTA NYERTE EL
AZ ÉV AGRÁRINNOVÁCIÓJA DÍJAT

COVID tesztelés

Hárs Patika,
Orvosi rendelő
6200 Kiskőrös,
Petőfi Sándor út 14.
kiskoros@laborpont.info
+36 30 638 60 23

ÚJ SPORTCSARNOK
ÉPÜL A KISKŐRÖSI
WATTAY ISKOLÁBAN

Fotó: facebook.com/myfarmharta

A Portfolio Csoport a legsikeresebb és
legkiemelkedőbb agrárgazdasági szereplőket idén is a Portfolio Agrárdíjakkal
jutalmazta. 2021-ben Az év agrárinno-

APARTMAN HÁZAK
ÉPÜLNEK A VADKERTI
KEMPINGBEN
Az elmúlt években jelentősen megújult a méltán népszerű Vadkerti-tó
környezete. Többek között elkészült
a kempingben a vizesblokk épülete,
szezonnyitásra a berendezéseket is felszerelik.
A közeljövőben pedig Magyarország
Kormánya közel 120 millió forinttal
támogatja egy olyan épületegyüttes kialakítását, amelyben öt teljes komfortú
apartmanház foglal majd helyet. Ezzel
Soltvadkert a modern kor igényeit kielégítő kempingszolgáltatást tud majd
nyújtani. 12.oldal

vációja díjat a MyFarm Harta nyerte el,
amelyet a vállalat alapítója és ötletgazdája, Kövesdi Gábor vett át. A MyFarm
Harta céljai eléréséhez, ahhoz, hogy

minőségi mezőgazdasági termékeket juttassanak a családok asztalára, a gazdák
sokéves tapasztalata és a fiatalok modern
szemlélete kellett. Bővebben a 8. oldalon

2,2 MILLIÁRDOS FEJLESZTÉST
INDÍT AZ ANDA PRESENT GROUP

Január 13-a jelentős nap volt a kalocsai ANDA
Present Group cégcsoport történetében. A járásban mind nagyobb gazdasági és foglalkoztatási
súllyal bíró nagyvállalat működésének újabb jelentős mérföldkövéhez érkezett. Ekkor tették le
ugyanis a január végén induló nagyberuházásuk
alapkövét.
Az új 5300 négyzetméteres csarnokban üzem és
gyártórész, logisztikai raktár és irodahelyiségek
kerülnek kialakításra. A beruházás összértéke
2,2 milliárd forint, melyhez a családi vállalkozásként működő cég a Pénzügyminisztérium
Nagyvállalati Beruházási Támogatási Program
keretében közel 940 millió forint pályázati támogatásban részesült. Az időkapszula elhelyezése után az alapkő felirattal ellátott gránit
fedőlapját dr. Filvig Géza polgármester és a kivitelezést végző kiskunhalasi székhelyű Merkbau Zrt. vezérigazgatója helyezte el. 9. oldal

MEGKEZDTE A TERMELÉST
A 100 HEKTÁROS TÁZLÁR SOLAR PARK
250 MILLIÓBÓL ÚJUL
MEG A KISKŐRÖSI
SPORTTELEP
Újabb forrás érkezik Kiskőrösre a Városi Sporttelep fejlesztésére - jelentette
be Font Sándor országgyűlési képviselő és Domonyi László, polgármester
közös sajtótájékoztatójukon.
Az első ütemben a bejáratot, a 800 férőhelyes lelátót, a pálya túloldalán egy
100 fős mobil lelátót építenek meg.
Emellett térkő burkolatú járda, új korlát, kerítés és egy labdafogó háló felhelyezése is tervben van.
A Szabadidőparkban pedig egy modern borítású szabadtéri kézilabda pályát építenek ki. 11. oldal

Megkezdte kereskedelmi termelését
a Tázlár Solar Park, Magyarország
egyik legnagyobb naperőműve. A beruházás közel 100 hektáron valósult
meg, összesen több mint 115 ezer napelem panelt telepítettek.
Az erőmű a közcélú hálózatra újonnan
létesült, nagyfeszültségű alállomás
segítségével csatlakozik. A 63 MWp
beépített teljesítményű napelempark
éves szinten több mint 36 ezer háztartás ellátásához elegendő villamosenergiát termel majd.
A megközelítőleg 50 millió eurós beruházást a tulajdonosok – a MASPED
Első Magyar Általános Szállítmányozási Zrt., a „HO-ME 2000” Vagyonkezelő Kft. és a MET Csoport – részben
saját tőkéből, részben kereskedelmi
banki projektfinanszírozás bevonásával valósították meg.

Közel 900 milliós beruházás valósul
meg idén Kiskőrösön, ugyanis január 12-én megtörtént a KSC Kiskőrösi Wattay Technikum és Kollégium
sportcsarnokának ünnepélyes alapkőletétele, amely alá egy időkapszulát
is elhelyeztek. Franczia László évtizedes igazgatói tevékenysége egyik
legfontosabb mérföldkövének nevezte a sportcsarnok építését, ami egyedi
kormánytámogatási segítséggel Font
Sándor országgyűlési képviselő közbenjárására valósulhat meg. 2. oldal

SOLTON ÖSSZE
ÁLLÍTOTTÁK A TÍZES
KÍVÁNSÁGLISTÁT
Solton nagy reményekkel indítják
az új tervezési ciklust a pályázatok
terén. Németh István polgármester
arról számolt be, hogy elkészítették
a város úgynevezett tízes kívánságlistáját. Ennek az első helyén egy új
művelődési ház szerepel. Emellett
nagy vágyuk, hogy a régi, lepusztult
moziépület helyén új, korszerű mozit
és ifjúsági házat alakítsanak ki. Az
viszont bizonyos, hogy a következő
időszakban az elérhető forrásokat elsősorban a helyi utak minőségének javítására szeretnénk fordítani. 4. oldal

KÖZEL 25 KILOMÉTEREN
FEJLESZTIK AZ 51-ES
FŐUTAT
Megkezdődött az 51-es út felújításának folyamata a foktői elkerülő úttól
az M9-es körforgalomig. A megvalósításért felelős Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. megkezdte a kivitelező
kiválasztását.
A felújítás érinti az 51-es főút 5122.
jelű csatlakozásától az M9 gyorsforgalmi út csomópontjáig tartó burkolat megerősítését közel 25 kilométer
hosszan, valamint az ezzel párhuzamos kerékpárút kiépítése is megtörténik. 6.oldal
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EGYEDI KORMÁNYTÁMOGATÁSSAL
ÚJ SPORTCSARNOKOT KAP
A WATTAY SZAKKÖZÉPISKOLA

Látványterv

Közel 900 milliós beruházás valósulhat meg Kiskőrösön idén. Január 12-én ugyanis megtörtént a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskőrösi Wattay Technikum és Kollégium
sportcsarnokának ünnepélyes alapkőletétele, amely alá egy időkapszulát is elhelyeztek.
Beletették az új sportcsarnok lézergravírozott látványtervét, a kiviteli tervdokumentációt,
egy 2022-es naptárt, szalagavatós és ballagási emlékeket, a jelenlegi alkalmazottak és az
összes osztály fényképét, névsorát, helyi és megyei sajtókiadványokat, a 16. Toyota Szaki
kupán első helyezésért kapott serleget, egy wattays arcmaszkot, jelenlegi fém váltópénzeket és az alapkőletétel forgatókönyvét.
Az időkapszulát Csúzdi Zoltán a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum kancellárja, Papp
Gyula, a szakképzési centrum főigazgatója, Font Sándor országgyűlési képviselő,
Franczia László, a Wattay
középiskola igazgatója, Domonyi László polgármester,
Major József, a kivitelező
HUN-BAU Holding Kft. ügyvezetője és Boldizsár Nikita,
az iskola kézilabda csapatának
tagja tették a helyére.
Papp Gyula főigazgató kiemelten megköszönte Font Sándor
országgyűlési képviselő szerepét abban, hogy a sportcsarnok
megépülhet.
Franczia László igazgató ünnepi beszédében hangsúlyozta,
hogy gyakorlatilag az iskolának sohasem volt megfelelő tornaterme, így évtizedes
igazgatói tevékenysége egyik
legfontosabb mérföldkövének
nevezte a sportcsarnok építését, ami egyedi kormánytámogatási segítséggel Font Sándor
országgyűlési képviselő közbenjárására valósulhat meg.
Mint azt Font Sándor elmondta, Domonyi László
polgármester és Papp Gyula
főigazgató, egy évvel ezelőtt
fordultak hozzá, hogy az eredetileg elnyert, 480 millió forint a jelentős építőanyag- és

Az alapkövet elhelyezte Font Sándor országgyűlési
képviselő, Domonyi László, Kiskőrös polgármestere,
Papp Gyula, a KSZC főigazgatója, Csúzdi Zoltán a centrum
kancellárja, Franczia László a Wattay igazgatója,
Major József a Hun-Bau Holding Kft. ügyvezetője
és Boldizsár Nikita az iskola kézilabda
csapatának oszlopos tagja.
kivitelezési költségnövekedés
miatt csak a fele annak az ös�szegnek, amely szükséges a
tornacsarnok megépítéséhez.
A hiányzó, további, mintegy
400 millió forint olyan kezelhetetlenül magas összeg,
amely előteremtésében kérték
a segítséget. A képviselő végül
az Innovációs és Technológiai
Minisztérium miniszteréhez,
Palkovics Lászlóhoz fordult,
aki a kormány segítségével
biztosította a szükséges forrás-

többletet. Így már a hiányzó
406,2 millió forint is rendelkezésére állt a szakképzési centrumnak, Kiskőrös városa pedig
területátadással biztosította az
épülethez a helyszínt, így az
alapkő letételével megindulhat
a beruházás. A Kiskunhalasi
Szakképzési Centrum összességében 886 millió 255 ezer
697 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült az
iskola új tornacsarnokának felépítésére.

Domonyi
László
polgármester szintén méltatta és
megköszönte Font Sándor lobbitevékenységét abban, hogy
a középiskola sportcsarnoka
megépülhessen. Mint kiemelte,
a csarnok nem csak az iskolai
testnevelés órákat fogja kiszolgálni, hanem teret ad az egyesületeknek is az edzésekre,
sport- és egyéb rendezvények
lebonyolítására, így meglétével
a várost is szolgálni fogja.
Major József, a beruházást kivitelező cég vezetője elmondása szerint szeptember végén
már szeretnék átadni a sportlétesítményt.
Az ünnepélyes alapkőletételt
az előző héten a kivitelezési
szerződés aláírása előzte meg.
Ahogy január 5-én délután
Franczia László igazgató, a
kivitelezési szerződés ünnepélyes aláírásakor fogalmazott: a
Wattaynak és a városvezetésnek több évtizedes álma válik
valóra, hiszen végre megépül
az iskola modern sport
csarnoka.
A csarnok tervezett nettó alapterülete 1779,19 négyzetméter.
Az Árpád utcában, a meglévő
iskolaépület és a kollégium között épül meg. A kétszintes tornacsarnok szabvány kézilabda
pálya (20m x 40m) elhelyezésére alkalmas térrel és hozzá
funkcionálisan kapcsolódó kiszolgáló egységekkel rendelkezik majd.
A sportcsarnok az utcáról és az
iskola udvaráról is megközelíthető lesz, akadálymentes bejáratot az udvar felől terveztek.
Mindkét bejáraton belépve a
földszinti előtérbe jutunk majd,
mely közvetlen csatlakozik a
tornacsarnokhoz. Az udvar felől egy árkádot alakítanak ki,
mely többfunkciós közösségi
térként működik majd, mivel tolófalakkal összenyitható
lesz a belső és a külső tér. A
földszinti részen lesznek még
szociális helyiségek, a sportszertár, külső megközelítéssel
pedig az elektromos- és a gépészeti helyiség.
Az emeletre két lépcsőn lehet
felmenni. Ott egy galériáról le
lehet majd látni a küzdőtérre,
továbbá az emeleten négy öltözőt, kiszolgáló vizesblokkokat
és egy raktár- stúdió helyiséget
építenek.
– nagy –

ELKÉSZÜLT
A LURKÓPALOTA
KALOCSÁN

A szükséges többletforrást egyedi kormánydöntés
nyomán, Font Sándor országgyűlési képviselő
közbenjárásával sikerült az önkormányzatnak
előteremtenie – hangsúlyozta Filvig Géza polgármester.
Kalocsán elkészült és várhatóan februárban megnyitja
kapuját az óvodások előtt a
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat TOP pályázati forrásából újonnan épült
Lurkópalota. A gyermekek
jólétének további növelése érdekében az új óvoda berendezésére, egy az Ifjúsági Házban
épülő ideiglenes óvoda kialakítására, humánerőforrás-fejlesztésre, valamint egy új, a
Csajda-kertben létesítendő játszótérre pályázatot nyújtott be
az önkormányzat.
Mint megtudtuk, a korábban az
óvoda létesítésére elnyert megyei TOP támogatás az épület
berendezésére, eszközökkel,
bútorzattal való ellátására nem

biztosított forrást, ezért azt egy
külön pályázat segítségével
oldja meg a város.
A pályázat benyújtására a
PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft.
„Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok ellátása”
című felhívása alapján került
sor. Erre a célra 64,5 milliós
támogatás igényt nyújtott be
Kalocsa, önerőigény nélkül.
Az igényelt pályázati összeg
mind a megyei TOP forrásból
megépült új, 75 férőhelyes
óvoda, mind az Ifjúsági Házban ideiglenesen kialakítandó
75 férőhelyes óvoda – tehát
összesen 150 férőhely – eszközökkel történő felszerelésére
nyújt lehetőséget.
– zsiga –
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Elkészült az új buszmegálló
és buszforduló Kaskantyún
Kaskantyún a Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat közel
78 millió forintos TOP pályázati forrásából befejeződött a
Fenntartható Közlekedésfejlesztés Kaskantyún projekt
fizikai megvalósítása. A régen
várt fejlesztésnek köszönhetően nem csak biztonságosabb
lett a településen belüli közlekedés, de a község a Hunyadi
utcában egy kulturált és szép
buszmegállóval,
kerékpártárolóval, buszfordulóval és
a körülötte lévő parkosított
területtel, ezáltal vonzóbb településképpel lett gazdagabb

– tájékoztatta lapunkat Újházi
Zsolt József.
A polgármester elmondta, a
beruházás megvalósítása érdekében az önkormányzat egy
ingatlant vásárolt meg, hogy
a Kaskantyúra érkező buszok
a jövőben ne kényszerüljenek
úgynevezett Y fordulásra, amely
évtizedek óta sok kényelmetlenséggel és a településen belüli
forgalom zavarásával járt.
Az új, 21 méter hosszú épület fedett buszmegállóként és
kerékpártárolóként
funkcionál, a körülette lévő területet
térkövezték, parkosították, és

természetesen a buszforduló
új aszfaltburkolatot, közlekedési táblákat kapott. Az önkormányzat a buszmegálló további
fejlesztése érdekében már egy
újabb telket is megvásárolt.
Újházi Zsolt József azt is megosztotta lapunkkal: ugyan a fizikai megvalósítás megtörtént, ám
a közlekedési hatóságnak 60 nap
áll rendelkezésére, hogy a létesítmény használatát engedélyezze. Ebből adódóan a fejlesztés
várhatóan márciustól szolgálja
majd a kaskantyúiak kényelmesebb és biztonságosabb közösségi közlekedését.
Zs.F.

AQUAWORLD

Hotel, Spa és élményfürdő

2 ÉJSZAKÁS
CSOMAG

35500 FT
/FŐ/ÉJTŐL*

VALENTIN HÉTVÉGE ÉJSZAKAI FÜRDŐZÉSSEL

...hogy megtartsd, hogy elbűvöld, hogy meghódítsd a nagy Őt.
A virág elhervad, a csoki hamar elfogy, viszont egy romantikus hétvége
örök emlék marad. Lepd meg kedvesedet egy különleges hétvégével
Valentin nap alkalmából!

Check in, chill out

*A Valentin napi csomag 2022. február 11 - 13. közötti időszakra foglalható.
Az ár tartalmaz 2 éjszaka szállást félpanzióval és részvételt az éjszakai fürdőzésen.
Részletes program az aquaworldresort.hu weboldalon.
BŐVEBB INFO ÉS FOGLALÁS
+36 1 2313 600; reservation@aquaworldresort.hu
www.aquaworldresort.hu

Quo vadis, Magyarország?
Lupták György ny. evangélikus esperes rovata

A hagyomány szerint a vértanúság elől Rómából menekülő
Péter apostol a Via Appián találkozott a föltámadott Jézussal, s megkérdezte: Quo vadis,
Domine? Hová mész, Uram?
Jézus azt felelte, megy Rómába, hogy ott Péter helyett ismét
keresztre feszítsék. Szavaira az
apostol visszatért a városba,
ahol később őt is keresztre feszítették.
Így, az újesztendő első napjaiban, mi is gyakran gondoljuk,
kérdezgetjük: hová mész, Magyarország?
Mindenképpen
sorsdöntő év lesz ez az év,
akárhogyan is vélekedünk. Vajon milyen irányt vesz ez az ország? Egyáltalán nem mindegy,
mit hoz a jövő. Nem mindegy
gyerekeinknek, milyen országot örökölnek tőlünk, de nekünk sem közömbös, milyen
hazát adunk át nekik… Élhető
lesz-e? Leszünk-e továbbra is
büszkék magyarságunkra, s
hogy a világnak ezt a kicsiny
darabját tudhatjuk édes magyar
hazánknak?
Igencsak borúlátó Bogár László közgazdász. Január 7-én ezt
írta a Tigris éve című írásában:
„Az emberiség és azon belül elsősorban az európai keresztyén
fehér ember ellen zajló legutóbbi identitásháború szintén kritikus szakaszához érkezik majd.
A nemi identitások gerjesztett
káosza nyomán szétroncsolják
a családot, mint az emberi létezés alapintézményét. A mesterségesen legyártott hamis
valóságok segítségével szétroncsolják a nemzetet, mint a lelki,
erkölcsi, szellemi önazonosság
legfőbb keretét. És végül mindezzel felszámolják az európai
keresztyén fehér ember szakrális nagykultúrájának utolsó
maradványait is.”
Frenyó Zoltán történész, vallásfilozófus így látja az esélyeket, európai összefüggésben
(Mandiner, január 1): „Nyugaton ma tulajdonképpen liberális diktatúrák működnek. És itt
egyre megy, hogy köztársaságról vagy királyságról van szó.
E totális államok csírájukban
fojtják el az alternatív politikai
erők kibontakozását, és ellehetetlenítik az alternatív szellemi

mozgalmak
érvényesülését.
Nyugaton az európai civilizáció
egyelőre a hosszú haláltusáját
vívja.”
Az itthoni indulatokról pedig
Jámbor András ellenzéki képviselőjelölt imígyen szól az éppen
folyamatban lévő népszavazási
kezdeményezés kapcsán (444.
hu, január 10): „Akik pedig kifejezetten odajönnek aláírni,
azok kilencven százalékban elkötelezett ellenzéki szavazók.
És azért jönnek, hogy seggbe
rúgjuk a Fideszt.”
Csak három idézet – de az értő
ember ennyiből is világosan
érzékeli a helyzetet, látja az indulatokat. És nem leszünk ettől
boldogabbak. Hová mész, Magyarország?
Keresztyén emberként mindenképpen azt gondolom, most
jött el (újra) a hitvalló, hitünket
megvalló, keresztyén meggyőződésünk mellett kiálló bátorság ideje. Most nincs helye a
lapításnak, a hallgatásnak. Most
szólni kell, ha szükséges, kiáltani kell, hiszen ezeresztendős
hagyományainkról, kultúránkról, történelmünkről – közös
jövőnkről van szó. Ne hagyjuk,
hogy kihúzzák alólunk a talajt,

mert semmit sem adnának helyette cserébe, amire építve bizton vethetnénk meg a lábunkat.
Magyar emberként pedig kellő
bölcsességet, józanságot kívánok mindannyiunknak. Az
indulatos, bosszúvágytól fűtött
politizálás vakká tesz, a szakadékba visz. Valaki egyszer megkérdezte a szerelmes vőlegényt:
mit szeretsz a menyasszonyodban? Mire ő kezdte sorolni, csinos, házias, okos – a jól ismert
indokokat. Erre azt válaszolta
a kérdező: ne feledd, az igazi
szeretet az, amikor nem tudod
megindokolni. Szeretem, mert
szeretem.
Így kell szeretni a hazát is. Márai Sándor írja a Füves könyvben: „Mindig, mindent adjál
oda a hazának. A világnak nincs
semmiféle értelme számodra
hazád nélkül. Ne várj jót a hazától, s ne sopánkodj, ha megbántanak a haza nevében. Mindez
érdektelen. Egyáltalán, semmit
ne várj hazádtól. Csak adjál
azt, ami legjobb életedben. Ez a
legfőbb parancsolat. Bitang, aki
azt a parancsot nem ismeri.”
Hová mész, Magyarország? A
válasz bennünk van.
Lupták György

Annibale Carracci Quo vadis jelenete
(National Gallery, London)

4.

Régió Napló • 2022. január

ÉVINDÍTÓ

www.regionaplo.hu

ÚJ MŰVELŐDÉSI HÁZAT
ÉS MOZIT TERVEZNEK SOLTON
Újévi beszélgetés Németh István polgármesterrel
Másfél milliárd forint értékben két nagy beruházással
gazdagodott 2021-ben Solt,
amelyek kivitelezése párhuzamosan zajlott. Ezek a
fejlesztések nem csak a település arculatára, de a kulturális, sport és közösségi
rendezvények színvonalára
is jótékony hatással lehetnek. Németh István polgármesterrel beszélgettünk.
• Milyen új lehetőségeket hozott a város életébe ez a két
fejlesztés?
– A multifunkciós sportcsarnok megépülésével az itt élők
régi álma vált valóra. Évek óta
gyűjtöttük az önerőt, és kerestük a megfelelő pályázatot.
Font Sándor országgyűlési
képviselő közbenjárására végül egy 450 millió forintos belügyminisztériumi forrás volt
segítségünkre a megvalósításhoz. A beruházás fennmaradó
költségeit a település vállalta.
Így épülhetett meg mintegy
egymilliárd forint összköltséggel a létesítmény. A 2400 négyzetméteres épületegyüttesben
megépült egy kézilabdapálya
a Magyar Kézilabda Szövetség szabványai szerint, a hozzá
tartozó lelátóval, öltözőkkel
és kiszolgáló helyiségekkel.
Azt talán mondanom sem kell
mekkora minőségi változás
érkezett ezzel a sportolási lehetőségek terén. De új fejezet
kezdődhet a település kulturális és közösségi életében is, hi-

Tavaly másfél milliárd forint értékben két nagy beruházással
gazdagodott Solt - tájékoztat Németh István polgármester.
szen rendezhetünk itt színházi
előadásokat, koncerteket, és
kiszolgálja az épület az oktatási intézmények és helyi közösségek igényeit is legyen szó
tornaóráról, edzésről, fellépésről, ünnepségről, rendezvényről, találkozásról…
Az úgynevezett zöldváros projekt keretében szolgáltatóház
és mintegy 50 darab parkoló
épült, a Sákor-csatorna mellett
kialakítottunk egy játszóteret
fitnesz parkkal és futópályával,
továbbá a terület rehabilitációja mellett két utca térkövezése
is megvalósult. Ez a fejlesztés
mintegy 500 millió forint értékben valósult meg.
• Hogyan érintette a világjárvány Soltot?
– Természetesen megnehezí-

tette a munkákat, az életünket,
de – hála a soltiak összefogásának és segítőkészségének
– együtt megoldottuk a kihívásokat. Felhívásunkra magas létszámban jelentkeztek
önkéntesek, így mindenkinek
segítséget tudtunk nyújtani,
aki erre rászorult: voltak, akik
bevásároltak, mások ebédet
hordtak, vagy a szükséges
gyógyszereket váltották ki patikában. Senkit nem hagytunk
magára ebben a nehéz időszakban. Úgy gondolom, hogy a
településhez kötődő gazdasági szereplők sem szenvedtek
el jelentős termelés kiesést.
Amennyire ezt most meg lehet
ítélni, a mezőgazdaság kifejezetten jó évet zár, és a Solton
tevékenykedő ipari üzemek

A multifunkciós sportcsarnok megépülésével a Solton élők régi álma vált valóra.

A Sákor-csatorna mellett egy játszóteret is kialakítottak fitnesz parkkal és futópályával.
fotó: Facebook/Vécsey Károly Művelődési Ház

is kielégítően teljesítettek. Ez
persze az iparűzési adó befizetésekor fog kiderülni, ami reményeim szerint az egy évvel
korábbihoz hasonló nagyságrendű lesz.
• Milyen feladatok jellemzik a
2022-es évet?
– Két áthúzódó beruházásunk
folyamatban van. Jelenleg zajlik az úgynevezett civil székház felújítása, amire 98 millió
forint pályázati forrást nyertünk el. A régi Áfész-székházat
vásárolta meg az önkormányzat, aminek a helyén kialakíthatjuk azt az épületet, amiben
az összes civil szerveződés
számára tudunk majd irodát
kínálni, és igénybe vehetik a
tárgyalót, vizesblokkokat is. A
kissolti bölcsőde beruházásunk
is előrehaladott állapotban van.
Javában zajlik az építkezés,
szeptemberben már fogadhatja
a kicsiket az intézmény.
• Milyen vágyakkal, reményekkel indítják az új tervezési
ciklust a pályázatok terén?
– Mint minden település, úgy
mi is elkészítettük az úgynevezett tízes kívánságlistánkat. Ennek az első helyén egy
új művelődési ház szerepel.
Emellett a belügyminisztériumhoz is vannak beadva pályázataink. Nagy vágyunk, hogy
a régi, lepusztult moziépület
helyén új, korszerű mozit és
ifjúsági házat alakítsunk ki. A
Közép-Duna Menti Kiemelt
Fejlesztési Térség tagjaként
járó fejlesztési keretből pedig
a sportcsarnok energiaellátását
szeretnénk napelemmel megoldani. Jó esély van arra, hogy
ez a komplett áram és fűtésfogyasztásunkat fedezze. Most
készítjük a 2022-es költségvetést, amiben – mint minden
évben – külön figyelmet szentelünk arra, hogy minden megtakarítható összeget pályázati
önerőként sokszorozhassunk
meg a város javára. Hogy pontosan milyen nagyságrendben
lesz ez most lehetséges, azt az
adóbevételeink befizetését követően látjuk majd. Az viszont
bizonyos, hogy a következő
időszakban az elérhető belügyminisztériumi és TOP Plusz
forrásokat elsősorban a helyi
utak minőségének javítására
szeretnénk fordítani. Mostanra
szinte minden önkormányzati épület szigetelt és felújított
Solton, útjainkra azonban ráfér
a korszerűsítés. A művelődési ház felújítási szándékáról
már említést tettem. Emellett
a lakosságnak szóló programok számát és színvonalát is
szeretnénk a jövőben tovább
javítani. Az intézmény igazgatónőjével közösen az a
törekvésünk, hogy minden
korosztálynak tudjunk olyan
kikapcsolódási lehetőséget kínálni, ami néhány felhőtlen,
kellemes órával gazdagítja a
mindennapokat.
T.T.

Mézet ajándékoztak
a kórház dolgozóinak
Az Országos Magyar Méhészeti
Egyesület
Észak
Bács-Kiskun Megyei Szervezete mintegy új évi ajándékként nagy mennyiségű mézet
ajándékozott a Bács-Kiskun
Megyei Oktatókórház dolgozóinak. A méhészeti egyesület
300 ezer forint értékű mézzel
lepte meg a kórház munkatár-

sait, melyet Hegedűs Gábor és
Laczi János méhész szállított
az intézménybe.
Mint az átadás alkalmából Varga Károly, az egyesület elnöke elmondta: a méhészek így
kívántak köszönetet mondani
az egészségügyben dolgozók
kitartó gyógyító, ápoló munkájáért.

HALLÓKÉSZÜLÉK
STÚDIÓ

WIDEX MOMENT - A HANG, AMI
MINDENT MEGVÁLTOZTAT

ÚJRATÖLTHETŐ
HALLÓKÉSZÜLÉKEK

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT
ÉS PRÓBAHORDÁS!
SOLTVADKERT
Kossuth Lajos u. 1-3.
Egyeztessen velünk időpontot!
06 (70) 628 9142
soltvadkert@widex.hu
www.widex.hu
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Ez a kormány a családok, a nyugdíjasok
és a gazdasági szereplők kormánya
Font Sándor országgyűlési képviselő szerint a 2022-es esztendő kezdete a családok, a nyugdíjasok és a gazdasági
szereplők számára is meghatározó változást hozott. Évindító
interjúnkban erről is beszélgettünk.
• Változásokban igen gazdag
időszakot élünk. Talán érdemes volna csokorba szedni a
legszélesebb rétegeket érintő
döntéseket!
– A helyes válságkezelésnek és
a hatékony vírusellenes küzdelemnek köszönhetően 2021-ben
tényleges gazdasági növekedést ért el Magyarország. Ennek az eredményeit immár nem
csak makrogazdasági szinten
– GDP-növekedésben, a közember számára sokszor nehezen
értelmezhető mutatókban – lehet érzékelni, hanem az egyének
közvetlenül, a saját életükben
is tapasztalhatják, élvezhetik.
A széles rétegeket érintő, legnagyobb gazdasági horderejű
intézkedések közül is kiemelt
jelentőségű az idén januártól
érvényes 200 ezer forintos minimálbér és 260 ezer forintban
megállapított szakmunkás minimálbér. Ez számottevő bérnövekedést jelent nem csak a
többszázezres minimálbérből
élő rétegnek. Mintegy 10 százalékos az átlagos bérnövekedés
a versenyszférát is beleértve.
Ebben a minimálbér változása
mellett azoknak az ágazati bérnövekedéseknek a hatása is benne van, ami például az ápolókat,
orvosokat, tanárokat, bölcsődei,
szociális és kulturális szférában
dolgozókat, vagy éppen a rendvédelmi alkalmazottakat érinti.
• Hogyan fogadták a foglalkoztatók a változást?
– Természetesen kevésbé örülnek, hiszen a versenyképességüket a technológiai tudás mellett
egy relatíve alacsony munkabérrel tudják fenntartani. Őket úgy
igyekeztünk kompenzálni, hogy
a munkabérek közterheit 17-ről
13 százalékra csökkentettük.
A kisvállalkozói kör pedig olyan

kedvezményes adózási formákkal élhet, mint az EKHO és a
kisvállalkozói adó, ahol ugyancsak megjelent az adócsökkentés. Mindemellett – idén utoljára
– az iparűzési adó 1 százalékban való maximálása is segíti a vállalkozói kör gazdasági
élénkülését. A kormány itt sem
feledkezett meg a másik fél, az
önkormányzatok
kompenzálásáról, ahol ez az intézkedés
értelemszerűen bevételkiesésként jelenik meg: a 30 ezernél
kisebb településeknek automatikusan kifizeti ezt a tételt, míg
a nagyobb városokat az adóképességük függvényében kapnak
ellentételezést.
MEGBECSÜLÉS
A CSALÁDOKNAK
ÉS A NYUGDÍJASOKNAK
• A nyugdíjasok és a fiatal
családosok egy másik, igen
szerteágazó intézkedéscsomag
kedvezményezettjei. Ez a két
társadalmi csoport folyamatosan élvezi a kiemelt figyelmet.
– Valóban, egyre bővülő formában, több ezer milliárd forint
támogatásban részesülnek Magyarországon a gyermekeket
vállaló családok. A társadalmi
megbecsülést a nyugdíjasok
számára is minden elérhető eszközzel kézzelfoghatóvá tesszük.
A gazdaság szép eredménye tette lehetővé a nyugdíjprémium
tavalyi elindítását, az öt százalékos nyugdíjemelés pedig az
infláció hatásait hivatott enyhíteni. A januári nyugdíjaknál ezt
az emelést már meg is kapják
az érintettek, februárban pedig
megérkezik a teljes összegű 13dik havi nyugdíj is. Mindez 2,5
millió embert érint. A fiatalokra
vonatkozó kedvezmények kö-

zül ki kell emelni a 25 év alatti
munkavállalók teljes adómentességét. Ez az idén bevezetett
intézkedés jelentős inspirációt
adhat akár a felsőoktatási intézményben tanulók számára
is, hogy korábban jelenjenek
meg a munkaerőpiacon, mivel
olyan jövedelemhez juthatnak,
amiért érdemes ezt a plusz terhet vállalni. Ez pedig jótékony
hatással lehet a számos területen
jelentkező munkaerőhiányra. A
családi támogatások – a cizellált és kiterjedt otthonhoz jutási
kedvezmények mellett – tovább
bővültek. Kiemelt jelentőségű a
járványügyi válság miatt veszteséget szenvedő, gyermekeket
nevelő családokat érintő, a magyar bruttó átlagkereset szintig
történő teljes személyi jövedelemadó visszatérítés, amit mindkét szülő igénybe vehet. Ez 600
milliárd forintos nagyságrendű
tétel.
• Milyen eredmények és kilátások teszik megalapozottá ezeket
a döntéseket?
– Az intézkedések alapját az
adja, hogy a járványhelyzetet
kordában tudjuk tartani, ennek
következtében a magyar gazdaság kiszámítható növekedési
pályán marad.
MEGLEPŐ KOMMENTEK
BALOLDALRÓL
• Ahogy közeledik az ország
gyűlési
képviselő-választás
időpontja, úgy éleződnek az
álláspontok a különböző stratégiai kérdésekben. Ilyen például
az árak befagyasztásának létjogosultsága. Hogyan vélekedik
erről a kérdésről?
– A 2014-ben elindított rezsi
stop az elmúlt időszakban újabb
elemekkel bővült. A rezsidíjak
befagyasztásához már hozzászoktunk, ezért talán fel sem
fogjuk, hogy a szabadpiacon
azóta két-háromszoros lett a villany és a gáz ára. Az üzemanyag

árak drasztikus emelkedésének
hatásaitól tavaly a benzin árának
480 forintos maximálásával próbáltuk megvédeni a családokat,
nemrégiben pedig az alapvető
élelmiszerek árát rögzítette a
kormány. A családokat védő
programok közül itt említem
meg a hitelkamatok maximalizálását is. Persze tudjuk, hogy
ezek a döntések a multinacionális áruházláncoknak és a bankoknak kevésbé nyeri el a tetszését,
de – ahogy azt a kormánytól
megszokhatták már – ezekben
a vitákban mindig a családok
mellé áll. Még akkor is, ha ezt
az ellenzék Márki-Zay Péter
vezetésével elég meglepő módon kommentálja. Amikor például olyan furcsa kijelentések
hagyták el az ellenzék miniszterelnök-jelöltjének száját, mint
például, hogy a rezsi kiadások
csökkentése érdekében a lakosságnak kevesebb vizet, áramot
kellene használnia, a nagyobb
autókat kisebbre cserélni… Szerinte a minimálbéremelés sem jó
ötlet, sőt, igazi szabadpiaci körülmények között nincs is értelme a minimálbérnek, ahogy az
üzemanyag árát sem szerencsés
maximálni. A 13-dik havi nyugdíj kifizetését pedig felelőtlen
ötletnek minősítette, ami nem
járul hozzá az ország gazdasági
növekedéséhez. Remélem, hogy
ezek alapján mindenki különbséget tud tenni a kormányzati
lépések és a baloldali koalíció
hatalomra kerülése esetén bekövetkező álláspont között…
RÖGZÍTETT ÁRAKKAL
SEGÍTJÜK
A LAKOSSÁGOT
• Az infláció hatásainak kivédésére is meglehetősen eltérő
megoldási javaslatok feszülnek
egymásnak.
– Kétségtelen, hogy rég nem
látott inflációs hatásokkal kell
szembenéznie Európának, így

ÉVINDÍTÓ BESZÉLGETÉS
FONT SÁNDORRAL
Magyarországnak is. Az 1950es, 60-as évek óta nem voltak
olyan durva áremelések, mint
tavaly ősztől, és ennek hatásaival mindenkinek számolnia
kell. Németország például 1954
óta történelme legnagyobb, 3,4
százalékos inflációját élte meg
2021-ben. Ebből is látszik, hogy
itt nem egyes országok elszigetelt, a hozzáértés hiánya miatt
adódó problémájáról van szó,
hanem tőlünk kívülálló eseménysorozatok következményéről. Az energia és a bányászati
alapanyagok tekintetében olyan
monopolisztikus helyzet alakult
ki, ami brutális áremelkedéshez
vezetett e termékek körében. A
magyar kormány álláspontja az
infláció kezelését illetően egyértelmű: a külső nyomással nem
tudjuk felvenni a versenyt, de
a kedvezőtlen hatásokat rögzített árak fenntartásával (mint
a rezsi, a benzin ára, a jelzálog
kamatok, az alapélelmiszerek
vonatkozásában) és a lakosságnak adott több pénzzel (bér- és
nyugdíjnövekedés) ellensúlyozhatjuk. Nem véletlenül lett öt
százalék a nyugdíjemelés is. Az
ellenzék véleménye ezzel szemben az, hogy az áfát kellene

27-ről 5 százalékra csökkenteni. Mivel ebben a témában – az
országgyűlés mezőgazdasági
bizottságának elnökeként is –
otthonosan mozgok, hadd térjek
ki kicsit részletesebben erre!
2014-ben indítottuk el az áfa
27-ről 5 százalékra csökkentését az élő és hasított félsertéssel,
amit a következő években az élő
és vágott szarvasmarha, a juh-,
kecske-, majd sertéshús követett, majd következett a frissen
fejt ömlesztett tej, a baromfihús,
a tojás, és később az étkezési
hal, továbbá a csomagolt tejek.
És e hosszú folyamat során ezek
egyikét sem szavazta meg az ellenzék, miközben most áfacsökkentést javasolnak. Ezt finoman
szólva is ellentmondásosnak
gondolom. Hozzáteszem, az
előbb részletezett folyamat
eredményeként fél évig volt kimutatható az árak csökkenése
a fogyasztói oldalon, ezt követően a kereskedelem és a feldolgozóipar felszippantotta az
árkülönbözetet. Az intézkedés
tényleges, hosszútávú hatása
nem itt, hanem az ágazat kitisztulásában, a termelő és feldolgozó szektor kifehérítésében
mutatkozott meg.
T.T.
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Komatál Közösség segíti
a kismamákat Solton
A Nemzeti Művelődési Intézet és együttműködő partnerei által meghirdetett Komatál Programhoz csatlakozott
Solt városa 2020 szeptemberében, amikor is néhány segíteni akaró ember úgy gondolta, hogy újraéleszti ezt a
szép családi, szomszédi, baráti hagyományt. „A komatál adása olyan gesztus, amely az étel adományozásán
túl a baráti segítségnyújtásról, a kismama és az újszülött
meglátogatásáról, a közösség összetartó szerepéről és
a családi kötelékek megerősítéséről is szól – emelte ki a
programot elindító Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetője,
Závogyán Magdolna.

Ebben az évben január 6-án látta meg a napvilágot
a kis Emili, akinek az érkezését nagy izgalommal várta
a család és a Solti Komatál Közösség is.
2022 évben a Solti Komatál Közösség facebook-os csoportja
már több, mint 400 főre bővült.
Az elmúlt időszakban egy hónapban egy kismama biztosan
elfogadta a segítségnyújtást, de

volt, hogy két helyre is vittek
komatálat egy időben. Amikor
a kisbaba hazaérkezik a kórházból, Khoór Krisztina, a Solti
Komatál Közösség „motorja”
felkeresi az anyukát, megbeszé-

lik, hogy van-e ételérzékenység
a családban, hány főre főzzenek,
megkönnyítve a gyermekágyas
időszakot, amikor fontos a család kezdeti nehézségeken való
átsegítése. A kisbaba érkezése
új helyzet anyának, apának, az
egész családnak. Az étel kiszállításánál alkalmazkodnak az aktuális járványügyi helyzethez.
Krisztinát a férje, Khoór Máté
a Fidesz solti csoportjának elnöke is mindenben támogatja, sőt,
mi több, a főzésben is besegít a
párjának.
Kezdetben hét nap volt az általános időszak, amíg meleg és
tápláló ételekkel örvendeztették meg a kisbabás családokat
a gyermekágyas időszakban,
azonban mára odáig fejlődtek,
hogy a mostani komatál időszaka három hétre növekedett.
Csak pár példa a menüből a teljesség igénye nélkül: tyúkhúsleves, sültes tálak, kompótok,
sütemények, macaronok – az
anyukáknak, de az apukákról
sem feledkeztek meg, őket „folyékony kenyérrel„ látták el a
főzőasszonyok.
Bács-Kiskun megyében egyedülálló a Solti Komatál Közösség, mely szívügyének
tekinti e szép hagyomány
ápolását. Természetesen szívesen megosztják tapasztalataikat az érdeklődőkkel.
Ajánlják hasonló közösségek
létrehozását, mert ez olyan értékes hagyomány, mely újra
összekovácsolja a szétesőben
lévő közösségeket.
Nagyné Szabó Ildikó

80 tonna teherbírású
új DVCS híd épül
a Kalocsa-kiskőrösi úton

Font Sándor országgyűlési képviselő sikeres lobbitevékenységének köszönhetően mintegy
20 kilométer hosszan felújítják
a Kalocsát Kiskőrössel összekötő út egy részét. A projektben a Duna Völgyi Főcsatorna
(DVCS) híd megújítása is szerepel.
A jelenlegi hidat teljes egészében
elbontják és egy 80 tonna teherbírású híd kerül a helyére. Ez-

zel a teherfuvarozók régi vágya
teljesül, ugyanis súlykorlátozás
nélkül tudnak majd árut fuvarozni Kiskőrös és Kalocsa között.
Magyarország Kormánya az
elmúlt év végén a sok döntése
közül az egyikkel elrendelte az
úttárgyak felújítási munkálatainak előkészítését is. Ez azt
jelenti, hogy mintegy fél év áll
rendelkezésre a tervezőknek,
hogy egy engedélyes komplex

tervet elkészítsenek. Ezt követően választják majd ki közbeszerzési eljárás keretén belül a
kivitelezőt.
Az útfelújítás ütemezve halad az eddigi tervek szerint, és
ugyanígy ütemezve halad majd
az összes többi környékbeli
út felújítása, lépésről-lépésre
mindegyiket meg fogjuk oldani
- jelentette be nemrégiben Font
Sándor országgyűlési képviselő.

Gazdára talált az Astron
értékes főnyereménye

Idén is megtartotta évindító
ajándéksorsolását az Astron
Kft. Az egyetlen szabadalmazott, jogvédett magyar óramárka
gyártója és forgalmazója minden
év elején ajándéksorsolással köszöni meg hűséges vásárlóinak
a bizalmat . Az Astron óráinak,
ékszereinek és a főnyereményként meghirdetett nagy értékű
álló szekrényórának az lehetett
a szerencsés nyertese, aki 2021ben a keceli vagy a soltvadkerti
Astron üzletekben órát, ékszert
vásárolt és ajándék sorsjegyet
kapott.
Az idén Nagy Sándorné, Kecskemét-ménteleki vásárló nyerte
el a fődíjat a január 11-én megtartott online sorsoláson. Az est
műsorvezetője, Városi Anett
ügyvezető köszöntötte a sorsolás követőit, a technikai mun-

katársakat, valamint bemutatta
a jogi képviselőket. Közben a
kamera többször végigjárta az
értékes nyereményeket, és hos�szasan megpihent a csodálatosan megmunkált állóórán, mely
a sorsolás legértékesebb darabja
volt.
Városi Ferenc cégtulajdonos
köszöntőjében visszaemlékezett a covid-mentes szabadság
éveire, amikor nagyszínpadon,
díszvendégek társaságában tarthatták meg a színvonalas műsoros rendezvényt. „A közönség
soraiban ülők boldog arca, a találkozás öröme, ez a mi rendezvényeink íze, melyet nem tud
pótolni a legfejlettebb technika
sem...”- hangoztatta.
- Ijedelem és rácsodálkozás! Ez
a szélsőség jellemezte cégünk
életében a 2020/21-es esztendőt

- mondta a cégtulajdonos. Nem
láttuk a jövőt, amikor hirtelen
totálzárat rendeltek el a pandémia miatt. Kerestük az új utat,
a kiutat, melyet részben meg is
találtunk.
A cég sikerei közé tartozik a
Köztársasági Elnöki Hivatallal
kötött megállapodás, melynek
keretében az Astron cég biztosította a szarajevói békefenntartó
katonák karácsonyi ajándékát.
A magyar óramárka modelljeit a
köztársasági elnök úr személyesen adta át az egyenruhásoknak.
A cég számára ez a lehetőség
egyben kihívás és megmérettetés is volt - fejezte be beszámolóját Városi Ferenc.
A márka és a cég is jól vizsgázott, ugyanis a Honvédelmi
Iroda köszönőlevelében az alábbiakat írta: „Ilyen rugalmas és
pontos munkát végző csapattal,
amit az Önök részéről megtapasztaltunk, öröm volt együtt
működni.”
Az idei online-rendezvényt a Városi testvérek triójának előadása
tette szebbé, ünnepélyesebbé.
Az Astron Kft. keceli, soltvadkerti üzletei sikeres évet zártak.
Továbbra is hitelesek az üzleti
életben és a szakmai elkötelezettségükben.
Mi is további sikereket kívánunk az Astron cég minden
munkatársának!
- nagy-

Közel 25 kilométeren
fejlesztik az 51-es főutat

Megkezdődött az 51-es út felújításának folyamata a foktői
elkerülő úttól az M9-es körforgalomig. A megvalósításért
felelős Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. megkezdte a kivitelező kiválasztását - adta hírül
Font Sándor közösségi oldalán
nemrégiben.
Kiemelte, hogy a NIF Zrt. az
uniós közbeszerzési közlönyben
közzétette az 51-es főút Kalocsa és az M9-es gyorsforgalmi
út közötti szakasz fejlesztésére
vonatkozó ajánlati felhívását.
A felújítás érinti az 51-es főút
5122. jelű csatlakozásától az M9
gyorsforgalmi út csomópontjáig tartó burkolat megerősítését
több mint 24 kilométer hosszan,
valamint az ezzel párhuzamos
kerékpárút kiépítése is megtörténik.
Mint azt a képviselő részletesen
kifejtette, a kerékpárutat 16,5
kilométer hosszú szakaszon új
nyomvonalon alakítják ki, további 8 kilométer hosszon a
meglévő nyomvonal felújításával önálló, 2 x 1 sávos, gyalogés kerékpárutat építenek ki.
A szakaszon új körforgalmakat
is kialakítanak az 51-es főúton,
az 5122. jelű út csatlakozásánál,
valamint Kalocsán a Szent István úti csomópontban, az 5301.
jelű út kereszteződésénél. A
meglévő csatorna hidak átépítésével hat új műtárgy beépítése is
megtörténik.

Mint azt Font Sándor hangsúlyozta, a felújítás során az átépülő Csorna-Foktői-csatorna feletti
közúti híd mellett új kerékpárúti
híd épül, valamint Kalocsa belterületén a Vajas-fok feletti közúti,
illetve kerékpárúti híd is átépül.

Mindemellett Kalocsa belterületén a kerékpárúton, a foktői iparvágány keresztezésénél új vasúti
közúti átkelőhelyet létesítenek,
továbbá a szakaszon 6 forgalomcsillapító szigetet is ki fognak
építeni.
– n–
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MEGJELENT AZ UTOLSÓ
Véget ért a keresztény imahét
ÚRBÉRI SZÁMBAVÉTEL
KALOCSÁN ÖKUMENIKUS IMANAPOT TARTOTTAK
KALOCSÁRÓL
Bárth János:
KALOCSA 1847. ÉVI ÖSSZEÍRÁSA
Hamarosan kezünkbe vehetjük a húsznál több önálló kötetet
jegyző Bárth János: Kalocsa 1847. évi összeírása című, 104
oldal terjedelmű könyvét. A kalocsai, majd a megyei múzeumot hosszú ideig igazgatóként vezető szerző most egy olyan
dokumentumot juttat el az olvasókhoz, amelyben mindazok
fellelhetik ősüket, akik Kalocsa város újkori határában (Kalocsa, Homokmégy, Szakmár, Öregcsertő, Drágszél, Újtelek területén) törzsökös lakosként laknak, vagy onnan származnak.
A könyvben a szerző betűhűen
közreadja Kalocsa 1847. évi
úrbéri összeírását, ezáltal adatokat szolgáltat a történeti demográfia, a népesedéstörténet,
a családkutatás, a névtudomány,
a társadalomtörténet és a településnéprajz számára. Egyben
olyan dokumentumot juttat el
az olvasókhoz, amelyben mindazok fellelhetik ősüket, akik
Kalocsa város újkori határában
(Kalocsa, Homokmégy, Szakmár, Öregcsertő, Drágszél,
Újtelek területén) törzsökös
lakosként laknak, vagy onnan
származnak.
A kötetben közölt összeírást
a kalocsai érseki domínium
vezetői készítették. Az volt a
célja, hogy számba vegye az
érsek-földesúr Kalocsáról származó úrbéri jövedelmeit: a
robotnapokat és a házak után
szedett „füstpénzt”. Szereplői
tehát a földesúri adóalanyok,
vagyis a jobbágy családfők,
illetve maguk a lakótelkek, házak. A XIX. század középső
harmadában kalocsai különlegességnek számított, hogy a telkes jobbágycsaládok már nem a
városban, hanem a város pusztáin laktak szálláscsoportokban.
Ezért a legfontosabb társadalmi
réteget, a jobbágygazda famíliákat pusztánként írták össze.
Az 1847. évi összeírás az utolsó
úrbéri számbavétel Kalocsáról.

Báth János
Akiket akkor összeírtak, a következő évben, 1848 tavaszán
felszabadultak a feudális földesúri fennhatóság alól.
A Kalocsai Főegyházmegyei
Levéltárban őrzött összeírás
közzétételét a szerző tanulmánya vezeti be, amely a következő részekre tagolódik: 1. Az
1847. évi összeírás jellemzése,
2. A kalocsai szállások, 3. A
kalocsai társadalom képének
vázlata, 4. Házak, utcák, városrészek.
A kötetet a használhatóságot
elősegítő mutatók zárják: a
családnevek mutatója, a ragadványnevek mutatója, valamint
a városi házzal is rendelkező
„pusztai” jobbágygazdák lajstroma.
A könyv a kalocsai könyvesboltokban lesz kapható. – zsiga -

A Magyarországon mintegy
három évtizedes múltra vis�szatekintő nemzetközi ökumenikus imahét idén január 16-án
kezdődött és 23-ig tartott. Az
ökumenikus, azaz az egész keresztény egyházat érintő imahét lényege, hogy valamelyik
egyház templomában együtt
mutatnak be istentiszteletet,
mondanak beszédet a különböző felekezethez tartozó plébánosok és lelkészek.
Mint megtudtuk, Kalocsán
idén Dr. Bábel Balázs, a
Kalocsa-Kecskeméti
Főegyházmegye érseke kezdeményezésére a kalocsai
főszékesegyház adott helyet a
január 17-én, kedden megtartott ökumenikus imanapnak,
amelyen a közel és távolabb
élő római katolikus, evangélikus, református, a pünkösdi
egyházhoz és más keresztény
felekezetekhez tartozó hívek
vettek részt.
Az imanapot valamennyi érintett egyházi közösség részére
előre kihirdették, ami a résztvevők számában is megmutatkozott. Igét hirdetett Kondor
Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke, az esemény részt vett Font Sándor
országgyűlési képviselő, aki
nem mellesleg a Déli Evangélikus Egyházkerület világi
felügyelője. Egyébiránt Font
Sándor hamarabb töltött be
egyházi képviselői tisztséget,
mint ahogy először ország
gyűlési képviselőnek megválasztották.
Az esti közös imádkozás után
Dr. Bábel Balázs érsek volt a
vendéglátója a többi egyház
vezetőinek,
képviselőinek,
híveinek, az esemény jó hangulatú baráti beszélgetésekkel
zárult.
Zs.F.

Az eseményen részt vett
Font Sándor, aki hamarabb
töltött be egyházi képviselői
tisztséget, minthogy
országgyűlési képviselőnek
megválasztották.

Kalocsán járt a gyermeki
lelkeket felemelő Diótörő
Újból elvarázsolta a Nektár
Színház Diótörője a kalocsai
gyerekeket a Városi Színházban decemberben. A Kalocsai
Innovációs és Közművelődési
Központ szervezésében megtartott ingyenes előadást klas�szikus zenei és balett betétek
színesítették, ami igazi ajándék
volt a város legifjabb generációi számára.
A történet Karácsony estéjén
játszódik, amikor is a testvérpár - Marika és Frici - izgatottan várják az ajándékokat.
Legfőképp keresztapjuk meglepetésére kíváncsiak, hiszen
ő minden évben valami különlegességgel kedveskedik.
Most sincs ez másképp, hiszen megérkezik a Diótörő. A
20 éve alakult Nektár Színház
ragyogó, népes közönséget
vonzó, teltházas előadását már
többször láthatták Kalocsán,

és mint korábban, a társulat a
mesén keresztül ezúttal is igazi
karácsonyi hangulatot varázsolt a színpadra.
Borbély Viktória, a Nektár
Színház társulatának tagja el-

mondta: „Hasonló tematikával, mint a most bemutatott
Diótörő, 11 előadásunk van.
Klasszikus darabokat játszunk, klasszikus zenével.
Maga a mese feldolgozása is
klasszikusnak mondható, mert
szeretnénk, hogy azok az értékek még képviselnék magukat
a mai rohanó világban, amelyek egy gyermeki lelket fel
tudnak emelni. Mivel ez a 423.
előadásunk, így a kezdetek
óta változott a műsor. Miután
a kollégáknak a társulatban
megszülettek a gyermekeik és
látták, mi mindennel játszik a
kicsi, az beépült az előadásba,
és aztán a következő kolléga,
aki átvette a szerepet, megtartotta az eredeti karaktert, sőt,
még maga is hozzátett, amitől az ő Fricije vagy Marikája
már a saját személyiségét is
tükrözi.”

Igét hirdetett Kondor Péter,
a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke.

Újévi koncert
Császártöltésen

Császártöltés Község Önkormányzata január 8-án, szombaton
hagyományteremtő
szándékkal Újévi koncertre

hívta a település lakóit. A római katolikus templom adott
helyet az év első közösségi
programjának, ahol a Csepel
szigetről érkezett Lohr Kapelle zenekar előadását hallgathatták meg a résztvevők.
Főtisztelendő Nagyidai Zsolt
plébános úr újévi áldása után,
Takácsné Stalter Judit polgármester asszony köszöntötte a vendégeket. A közel

másfél órás koncert nagy sikert aratott. A jól ismert nemzetközi és hazai dallamok
által képzeletben messze
utazhattunk a zene hullámain.
A szervezők a koncert után
forró teával és sós pereccel
várták a résztvevőket az Angeli Mátyás Közösségek Házában.
Rácz Hajnalka Mária
művelődésszervező
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A hartai My Farm nyerte el Az év agrárinnovációja díjat
A Portfolio Csoport a legsikeresebb és legkiemelkedőbb
agrárgazdasági szereplőket idén is a Portfolio Agrárdíjakkal
jutalmazta. 2021-ben Az év agrárinnovációja díjat a MyFarm
Harta nyerte el, amelyet a vállalat alapítója és ötletgazdája,
Kövesdi Gábor vett át.
Kövesdi Gábor és családja már
közel 30 éve gondozza a háztáji
kertet a vetéstől a betakarításig,
szenvedélyük a minőségi zöldség és gyümölcs termesztése.
Úgy gondolják, hogy céljaik
eléréséhez, ahhoz, hogy minőségi mezőgazdasági termékek
jussanak a családok asztalára,
a gazdák sokéves tapasztalata
és a fiatalok modern szemlélete segítheti hozzá. A MyFarm
Harta weboldalán keresztül ki
lehet választani a közelben élő
gazdát, akinél „kertbérlők” lehetnek a vásárlók, majd online
tudják követni, ahogyan a gazda
és maga a természet dolgozik a
kerten. Végezetül pedig saját
otthonukban vehetik át a friss,
100 százalékig vegyszermentes
zöldségeket.
Kövesdi Gábor elárulta, hogy a
megtermelt zöldségeket, illetve gyümölcsöket a szezonban
minden héten, illetve minden
hónapban kiszállítják az előfizetőknek. Szezon előtt elő kell
fizetni a kertre, és gyakorlatilag
földet bérelnek a vásárlók, ami
egy heti kosár, esetén 8 négyzetmétert jelent. Földarányosan
pedig minden héten megkapják
az adott területen megtermelt

zöldségeket,
gyümölcsöket,
amit a család valamelyik tagja
visz házhoz az előfizetőknek – a
szezon május és november között tart többnyire, időjárástól
függően.
„Fontos még, hogy teljesen
vegyszermentes az egész kert,
illetve minden terménynek legalább a 10%-át rászorulóknak
visszük. Tehát ezt kapod így
csomagba, hogy automatikusan

jótékonykodsz is” - ismertette
Kövesdi Gábor.
Hozzátette, hogy már gyerekkora óta látja, hogy hiába termelnek nagyon jó minőségű árut
a gazdák – például zöldséget,
gyümölcsöt, sajtot, füstölt árut
stb. -, nehezen tudják eladni. Ha
pedig nem tudják eladni vagy
épp rossz áron adják tovább,
veszteséges a gazdálkodás. Első
évben közel 100 előfizetővel és
500-600 négyzetméteres kerttel
indultak, de már akkor érezték,
hogy sokkal nagyobb a kereslet,
mint amit jó szívvel, jó minőséggel ki tudnak szolgálni, ezért
a másik évben már dupla akkora

A díjat Kövesdi Gábor,
a vállalkozás alapítója és ötletgazdája vette át.
lett a kertjük. Azóta pedig már
van egy „boldog” tyúkfarmjuk, ahol a „boldog” tyúkok
„boldog” tojást tojnak. Utána a

hartai kolbászt és más termelők
füstölt áruit is be tudták tenni
a kosarakba. Idén viszont még
nagyobbat léptek, megnyitották

a lehetőséget más gazdálkodók
számára is, amire közel 200an jelentkeztek, végül 5 kertet
vontak be a termelésükbe. Így
az ország harmadát már le tudják fedni, de megállni továbbra
sem szeretnének, sőt, még több
kertet és terméket szeretnének a
jövőben.
Nagyon fontos a személyes
motiváció, hogy a személyes
életünket is jobbá tegyük. Nem
véletlenül van benne az elejétől kezdve a kötelező 10%
jótékonyság is. Szeretnénk társadalmilag is nyomot hagyni és
jó dolgot tenni mind a környezetünkért, mind a rászorulóknak
segítve. Szeretnénk azt, hogy
amit csinálunk, annak legyen
hatása. forrás:agrarszektor.hu
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GAZDASÁG

Január 13-a jelentős nap a kalocsai ANDA Present Group
cégcsoport
történetében,
a városban és a járásban
mind nagyobb gazdasági és
foglalkoztatási súllyal bíró,
új perspektívát nyitó nagyvállalat működésének újabb
jelentős mérföldkövéhez érkezett. Az újteleki gyökereire
büszke András Attila vezérigazgató és Font Sándor
országgyűlési képviselő szikrázó napsütésben helyezte el
a január végén induló nagyberuházás alapkövében az
időkapszulát. Ezzel jelképesen is a megvalósítás útjára
lépett a cég soron következő, 2,2 milliárd forint értékű
fejlesztése. Az eseményhez
kapcsolódóan ünnepélyesen
átadták azt az ezer négyzetméteres könnyűszerkezetes
csarnokot, amely egy 170
millió forintos, teljesen önerőből megvalósított, raktározási
célokat szolgáló beruházás.

2,2 milliárdos fejlesztést indít
az ANDA Present Group cégcsoport Kalocsán

Oklevél-átadó
ünnepség a Kalocsai
Járási Hivatalban
„A területi államigazgatási
szervek humánerőforrásának
fejlesztése” című kiemelt projekt keretében megvalósult kormányablak-ügyintézői képzés
lezárultával a sikeres vizsgát
tett munkatársaknak – a pandémiára figyelemmel – központi
ünnepség helyett országszerte
a járási hivatalokban adták át
a képzést igazoló okleveleket.
A Kalocsán decemberben megtartott kis ünnepségen Tamás
Eszter kormányablak ügyin-

téző dr. Bedics Andrea járási
hivatal vezetőtől vette át a képesítést tanúsító okiratot.
Az alkalomból dr. Bedics Andrea, a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal vezetője köszöntötte
az eseményre meghívott munkatársakat, és mint hangsúlyozta: a képzés elsődleges célja
az ügyfelek elégedettségének,
a kormányablak ügyintézők
elkötelezettségének és felkészültségének a növelése volt.

A megvalósuló 5300 négyzetméteres csarnokban üzem és
gyártórész, logisztikai raktár
és irodahelyiségek kerülnek
kialakításra. A beruházás ös�szértéke 2,2 milliárd forint,
melyhez a családi vállalkozásként működő cég a Pénzügyminisztérium
Nagyvállalati
Beruházási Támogatási Program keretében, Font Sándor
országgyűlési képviselő hatékony közreműködésével közel
940 millió forint pályázati támogatásban részesült. Az időkapszula elhelyezése után az
alapkő felirattal ellátott gránit fedőlapját dr. Filvig Géza
polgármester és a kivitelezést
végző kiskunhalasi székhelyű
Merkbau Zrt. vezérigazgatója
helyezte el.
András Attila a vendégek köszöntése után felidézte Újtelekről induló céltudatos életútját,
kiemelte felesége nélkülözhetetlen támogatását, az összetartó, egymást segítő családtagok,
köztük a kalocsai telephelyet
vezető András Csaba érdemeit, és a mai napig Újteleken élő
édesanyjáról is szeretettel és
elismerően beszélt.
A vezérigazgató a kezdetekről
szólva kiemelte: a budapesti
székhelyű ANDA Group cégcsoport 2014 októberében 17
fővel kezdte meg működését
Kalocsán. A cég jelenleg ös�szesen közel 400 főnek biztosít munkát. Ebből a kalocsai
telephelyen 160 főnek, így az
ANDA Kalocsa és a térség
legnagyobb munkáltatóinak
egyikévé nőtte ki magát. A
cégvezető a vállalat történetének felelevenítésekor elismeréssel szólt Török Ferenc
akkori polgármester támogatásáról, és a jelenleg funkcióban
lévő polgármesternek, dr. Filvig Gézának is köszönetét fejezte ki. A vezérigazgató Font
Sándor országgyűlési képviselőnek külön is köszönetet
mondott, amiért segítségével,
közreműködésével a Pénzügyminisztérium a Nagyvállalati
Beruházási Támogatási Prog-

András Attila vezérigazgató és Font Sándor országgyűlési
képviselő szikrázó napsütésben helyezte el a január
végén induló nagyberuházás alapkövében az időkapszulát.
ramba az Anda Presentet is
felvette, jelentős önerő mellett
a cég a fejlesztéshez nélkülözhetetlen támogatási összegben
részesült.
Mint elhangzott, a vállalat a
Kalocsán berendezett üzemet

gyorsan kinőtte. 2017-ben már
300 millió forintból felújított,
700 négyzetméteres, új emblémázó gépekkel ellátott gyártócsarnokot adtak át, majd egy
év múlva, az újabb gépbeszerzéseknek köszönhetően tovább

bővült az emblémázó egységek sora.
A vállalat tulajdonos vezetője
szólt arról is, hogy a rendezvénynek helyet adó ezer négyzetméteres, könnyűszerkezetes
csarnok egy 170 millió forintos,
teljesen önerőből megvalósított
beruházás, amely mától a saját
tervezésű, Kalocsán készülő,
úgynevezett Be Creative termékcsalád előállításához szükséges alapanyagok raktározását
biztosítja.
A professzionális állványrendszerrel és targoncával felszerelt csarnokban ezer raklap
tárolására van lehetőség. Ezáltal mind a munkafolyamatok,
mind a vevők kiszolgálása gördülékenyebbé válik.
András Attila a továbbiakban
kifejtette: a most induló fejlesztéssorozat középpontjában
egy új, 11 ezer négyzetméteres csarnok építése áll, mely
elengedhetetlen ahhoz, hogy a
kalocsai telephely összetett logisztikai funkció ellátására is
alkalmas legyen. A fejlesztés
megvalósulásával a cég újabb
gyártóegységekkel és egy 8700
négyzetméteres logisztikai raktárral bővül.
Zsiga Ferenc

Ünnepélyesen átadták azt az ezer négyzetméteres raktárcsarnokot is, amely professzionális
állványrendszerrel és targoncával ezer raklap tárolására ad lehetőséget.
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In memoriam Gmoser András

INGATLANIRODA
KISKŐRÖSI KÍNÁLATÁBÓL:

1977-2021

„Oly hirtelen elrabolt a halál, Szívünkben örök fájdalmat
hagytál.”
Gmoser András a kiskőrösi 4.
számú választókerület önkormányzati képviselője, december
22-én tragikus hirtelenséggel
elhunyt.
Kiskőrös Város Önkormányzata
Gmoser András képviselőt saját
halottjának tekinti.
A tősgyökeres kiskőrösi származású fiatalembert és családját mindenki ismeri a városban.
Édesanyja, Gmoser Györgyné
évtizedek óta a szlovák nemzetiségi hagyományok fenntartásáért tevékenykedik, György
testvére pedagógus, a Kiskőrösi
Mazsorett Csoportok művészeti
vezetője, István bátyja énekés fúvóshangszer tanár, hosszú
évekig Kiskőrös Város Fúvószenekarának karnagya. Édesapja, míg élt, arra törekedett,
hogy a német ajkú közösségek-

kel megismertesse Kiskőrös város szépségeit, nevezetességeit.
András 1977-ben született, a
család harmadik gyermekeként.
Mindig büszke volt származására, hatalmas szeretettel vette
körbe családtagjait, hálával köszönve szüleinek neveltetését.
A kiskőrösi gimnáziumban
érettségizett, majd informatikai tanulmányai után az EGYMI-ben helyezkedett el, mint
rendszergazda. Később a Garden csoportnál tevékenykedett.
A városi közéletben már fiatal
korában szerepet vállalt, 2002ben tagja lett a Fidesznek, majd
a kiskőrösi alapszervezet alelnökeként támogatta a politikai
szervezet munkáját.
Számára mindig fontos cél volt,
hogy a város és az ország ügyei
jól alakuljanak, és elégedettek
legyenek a kiskőrösiek. E cél
lebegett előtte akkor is, mikor
2014-ben elhatározta, hogy elindul az önkormányzati választásokon képviselő-jelöltként. A
lakosság kétszer is meghálálta
fáradhatatlan törekvéseit: 2014ben és 2019-ben is kimagaslóan
támogatták.
Második ciklus óta a kiskőrösi
4. számú választókerületet képviselője, melyhez Erdőtelek is
tartozik. A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság tagjaként lelkes lokálpatriótaként
dolgozott. Elnöke volt a Kiskő-

rös Kultúrájáért Egyesületnek,
kezdeményezője a Bács-Kiskun
Megyei Civil Információs Centrum létrehozásának. Külsős
bizottsági tagként dolgozott a
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatban is.
Mint testvéreinek, Andrásnak
is erős volt a zenei kötődése, a
zongorabillentyűk gyorsan engedelmessé váltak a keze alatt
és olyan nótákat varázsolt elő a
hangszerből, amelyek mindenkit jókedvre derítettek. Zenészként bátyjával és unokaöccsével
a Bratyó Band formációban
sok bálban, buliban, közösségi összejövetelen muzsikáltak
megalapozva a közönség kiváló
hangulatát.
Egy kollégája egyszer ezt írta
neki: „Te egy nagyon jó lelkű
ember vagy, szerencsés, aki a
barátodnak tudhatja magát.”
Ő maga pedig így vallott magáról képviselői bemutatkozásában: „Egész eddigi életemben
a családomért és a közösségért
dolgoztam, - mindenki ismer ezért gondjaikkal, ötleteikkel
bátran megkereshetnek, problémáikkal fordulhatnak hozzám!
Szeretném a lakosságot szolgálni a szebb és élhetőbb, fejlődő
Kiskőrös érdekében.”
Köszönjük ezt a szolgálatot, rövid, de tartalmas életedben sokat
tettél Kiskőrösért!
Nyugodj békében Bandi!

Kiskőrös belvárosában, 5 szobás,
160 m2-es, újszerű családi ház
ELADÓ! Irányár: 78 millió Ft
Érd.: 06301612379
Solton, 1037 m2-es,
összközműves,
ipari árammal ellátott,
térkövezett, zárt kerítéssel
körbeépített telephely ELADÓ!
Irányár: 17.750.000 Ft
Érd.: 06301612379

Fürdőkád felújítás,
kívánt színben
garanciával!
Tel.: 06-30/998-2485
Természetgyógyászat,
akupresszúra,
akupunktúrával szenvedélybetegségek kezelése, fogyás,
allergia stb.
Gépi köpölyözés, fibróma,
éranyajegy eltávolítás,
fülcimpalyukasztás
és állapotfelmérés.
06-30/962-0687
ELADÓ!
BRAMAC tetőcserép
Antracit protector római
alapcserép áron alul!
Bontatlan raklap,
264 db (26,4 m2).
Érd.: 06-20/939-4592

Tázláron, 18.67 ha-os területtel,
tégla építésű, központi fűtéses,
60 m2-es tanya ELADÓ!
Érdemes megnézni,
sok lehetőséget biztosító ingatlan!
Irányár: 48.500.000 Ft
Érd.: 06301612379
Imrehegyen FALUSI CSOK-ra
alkalmas, 4 szobás családi ház
eladó! Tel: 06/70-798-2511
Email: jozsefne.huszar@h36.hu

Zöldség-gyümölcs
felvásárlás:
• kínai kel • spárga
• cseresznye • meggy
• barack • szilva • szőlő
• bodza • alma
Nagyobb mennyiség esetén
a szállításban
tudunk segíteni.
Telephelyünkön egész évben
étkezési és ipari alma kapható.
Telephely: Kecel
Tel.: +3670/418-1603

Csengődön
a központhoz közel,
felújítandó 4 szobás
családi ház eladó!
Tel: 06/70-798-2511
Email: jozsefne.huszar@h36.hu
Kiskőrösön részben felújított,
3 szoba+ nappalis
családi ház eladó!
Tel: 06/70-798-2511
Email: jozsefne.huszar@h36.hu

Kiskőrösi irodánkba
mérlegképes könyvelőt
keresünk.
+36-30/475-7764

Ayurveda masszázs
Soltvadkerten.
Teljes test olajos masszázsa.
Elérhetőség: 70/309-8366

Utolsó útjára kísérték
CSERE LAJOST, BÓBYT,
a hagyományőrző halászt
Január 13-án délután, verőfényes napsütésben, kistelepülésen szokatlanul nagy tömeg
kísérte utolsó útjára a hosszan
tartó, méltósággal viselt súlyos
betegség következtében 2021.
december 27-én, életének 61.
évében, fajszi otthonában elhunyt Csere Lajost, Bóbyt. Az
egyik legismertebb fajszi polgártól, kisszerszámos halásztól,
az országos érdekszövetség, a
fajszi Dunagyöngye Kishalász
Egyesület évtizedeken át elnökétől, betegsége elhatalmasodása után tiszteletbeli elnökétől
mintegy 450 fő búcsúzott személyesen.
A családtagok mellett számos
barát, még távolabbi Duna menti településekről is érkező halásztárs helyezte el koszorúit,
a kegyelet virágait az elhunyt
hamvait tartalmazó urna körül, a
fajszi temetőben.
A több generációra visszamenőleg halászcsaládból származó
Bóby éveken át dolgozott azért,
hogy 2013-ban a kisszerszámos
halászat Hagyományos halászat a Duna magyarországi alsó
szakaszán címmel felkerült a
Szellemi Kulturális Örökség
Nemzeti Névjegyzékébe, majd
idén a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba is – mint nemzeti érték
és hungarikum.
Dr. Csona-Takács Eszter, a
Szellemi Kulturális Örökség
Igazgatóság igazgatója búcsúbeszédében felidézte az elhunyt
életútját, kiemelve:
„Te igazán tudtad az utat és a
jelentőségét is. Szívügyednek,

életet feladatának tekintetted a
nagy szerelem, a kisszerszámos
hagyományos halászat megőrzését, átadását, a közösség formálását, összetartását. A fajszi
Dunagyöngye Kishalász Egyesület összefogása után 2008-tól
az Országos Kishalász Érdekszövetség létrehozásával elnökként
egyengetted, hogy az országban
működő egyesületek lehetőséget kapjanak, szóhoz jussanak,
egységbe tömörülve képviseljék
a kishalászok érdekeit. Szerveztél, kapcsolatokat építettél,
kerested a megmutatkozás, a
megszólalás lehetőségét. A Te
lendületednek, nyüzsgésednek
köszönhetően indult el a folyamat, amelynek eredményeképpen a Hagyományos halászat a
Duna magyarországi szakaszán
című örökségelem 2013-ban felkerült a szellemi kulturális örökség névjegyzékébe…A Dunára
tekintve most már mindig benne
látunk Téged.
Emlékedet örökké őrizni fogjuk,
mindig köztünk leszel.
Folytasd végtelen utad az égi
vizeken!”

Lapunk megjelenik 39 településen: Akasztó, 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.
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250 millióból fejlesztik a sporttelepet
KISKŐRÖS - Újabb fejlesztési forrás érkezik Kiskőrösre
a Városi Sporttelep fejlesztésére - jelentette be Font Sándor országgyűlési képviselő
és Domonyi László, Kiskőrös
polgármestere közös sajtótájékoztatójukon január 11-én.
Mint azt az országgyűlési képviselő elmondta: „Nincs a
körzetemben olyan település,
amely az elmúlt 10 év alatt
ne tudta volna a legfontosabb
beruházásait
megvalósítani.
Ennek jelentős részét a területfejlesztési program biztosította.
Kiskőrös régi vágya a sporttelep
felújítása, de eddig nem találtak
olyan pályázati lehetőséget,
amely keretein belül támogatásra jogosultak lettek volna.
Domonyi László polgármester
tavaly nyáron már komplett
tervekkel keresett meg, amit továbbítottam a kormányzatnak.
Ezt az elképzelést támogatásra
érdemesnek gondolták, ezért az
5 ezer fő feletti, „középvárosi”
programban kapott egyedi, 225
milliós támogatást Kiskőrös városa a sporttelep fejlesztésére,
amit a helyi önkormányzat további 25 millió forint önerővel
fog kiegészíteni.”
ÚJ SZABADTÉRI
KÉZILABDAPÁLYA
Font Sándor kiemelte, a kiskő-

rösi városvezetés nagy hangsúlyt
fektet az egészséges életmód,
a szabadidő sporttevékenységgel való eltöltésének segítésére,
azok feltételeinek biztosítására.
Így a helyi Szabadidőparkban
egy modern borítású kézilabda
pályát építenek majd, amire 75
millió forintos támogatást kapott
a város. Mind a Városi Sporttelepen, mind pedig a Szabadidőparkban elkezdődtek már az
előkészületi munkálatok.
A pandémiás helyzet a város kézilabdacsapatait edzési nehézségek elé állította. A polgármester
ekkor kereste meg Font Sándort,
aki megtalálta a forráslehetőséget a Magyar Kézilabda Szövetség berkein belül. A kézilabda
szövetség országos megvalósítási lehetőséggel a szabadtéri
pályaépítés lehetőségét a kormány elé terjesztette. Így nyert
Kiskőrös 75 millió forintot egy
modern borítású kültéri kézilab-

da pálya megépítésére a Szabadidőparkban.
JÉGKORONG
Font Sándor elmondta még,
hogy a jégkorong sport is jelentős fejlesztés előtt áll a városban, hiszen kilátásban van
egy új, a mostaninál nagyobb
jégpálya megépítése, szintén
kormányzati támogatással. Így
válhat Kiskőrös a térség igazi
sportcentrumává.
FUTÓPÁLYA, SÚLYLÖKÉS,
TÁVOLUGRÁS,
DISZKOSZVETÉS
A teljes sporttelepfejlesztés tervezési munkája, amit speciális
sportfejlesztő mérnökök végeznek, már az utolsó fázisban van.
Az első ütemben a bejáratot, a
800, ebből 400 fedett férőhelyes
lelátót, a pálya túloldalán egy

80-100 fős mobil lelátót építenek meg. Az első ütembe belefér
a biztonsági elemek elhelyezése
is, mint az előírásoknak megfelelő új korlát, a térkőburkolatú járda, a Május 1. utca felőli
kerítés fölé egy labdafogó háló
felhelyezése, valamint a kerítés
javítása is. A teljes terv ennél
sokkal komplexebb, megvalósul
még a világítás-, az öntözőrendszer, valamint az atlétikapálya
felújítása is. A kormány kérésére
elvégzik a futópálya fejlesztését,
a súlylökés, a gerelyhajítás, a távolugrás, a magasugrás, a diszkoszvetés sportágak lehetőségét
is kialakítják a későbbiekben.
LABDARÚGÁS
A polgármester kiemelte, hogy
a Városi Sporttelep fejlesztését
a Kiskőrösi Labdarúgó Klub
kezdte el TAO támogatásból.
–nagy-

1.790 Ft /hó

A mobilcsomag mellé
Tiéd lehet verhetetlen áron:

Samsung Galaxy A12 32 GB
62.990 Ft helyett

29.990 Ft

A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a tarr.hu oldalon.

Fejlesztésekben gazdag
évet zárt Ordas
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A hartaiak meghívták a képviselőt

Jelentős fejlesztések történtek a hartai oktatási-nevelési
intézményeknél, a szociális ellátásban, és a tűzoltó egyesületnél is – adta hírül közösségi oldalán Font Sándor országgyűlési képvielő.

„Dollenstein László polgármester úr, Fröhlich Henrikné,
a Hartai Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnök asszonyának és Vejtei András a Hartai
Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka meghívásának örömmel tettem ma eleget - írta.
Különleges helyzetben van
Harta a körzet települései közt
az egyetlen, ahol az óvoda, a
mini bölcsőde, az általános iskola, és a zeneiskola is a Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
fenntartásában van, immár 6
éve. Jó gazdaként ugyanúgy
gondját viselik valamennyi intézménynek, és nagyon komoly
beruházásokat hajtottak végre
jelentős kormányzati támogatással (több, mint 110 millió
forint), de a fejlesztésekhez
önerőt is hozzátett a települési
és a nemzetiségi önkormányzat
egyaránt.
A szociális intézmény nappali ellátó helye egy régi, romos
elbontott ház helyére épült, és

intézményi fenntartásban működő szálláshely is kialakításra került. A közel 180 millió
forintos kormányzati támogatással, 20 millió forintos önerővel egy olyan épületegyüttes
szolgálja a hartaiakat, amely a
XXI. század minden elvárásának megfelel.
A tűzoltó egyesület pedig országúti gyorsbeavatkozó gépjárművet tudott beszerezni a
használatához szükséges eszközökkel, ár- és belvízvédekezéshez gépjárművet, valamint
a feladatellátáshoz szükséges
egyéb szakmai berendezéseket,
mindösszesen 25 millió forint
pályázati forrás elnyerésével.
A délelőtt zárásaként pedig
megemlékeztünk a magyarországi németek elhurcolásának
emléknapján az otthonaikból
elhurcoltakra és kitelepítettekre. Koszorút helyeztünk el a
tiszteletükre emelt hartai emlékműnél. – zárta beszámolóját
a képviselő.

Modern apartmanházak épülnek
a Vadkerti-tavi kempingben
Magyarország Kormánya közel 120 millió pályázati forrással támogatja a Vadkerti-tó
környezete
fejlesztésének
második ütemét. A területet
az elmúlt években jelentősen
modernizálták, több ütemre tervezték a fejlesztést. Az
első ütemben elkészült a kempingben a vizesblokk épülete,
szezonnyitásra pedig a berendezéseket is felszerelik.
Mint azt Font Sándor közösségi oldalán közzétette, Soltvadkert a kisvárosi program
keretén belül vált jogosulttá a
támogatásra. (Ennek oka, hogy
a településen élő lakosság száma meghaladja az ötezret, így
a Magyar Falu Programban
nem jogosult a fejlesztési forráshoz való hozzájutásra. a
szerk.)

„Temerini Ferenc polgármester úr és csapata mindig kiemelt
figyelmet fordít a Vadkerti-tó
és környezetének fejlesztésére.
Átadás előtt a kempingben az
új vizesblokk, most pedig egy
olyan épületegyüttes megépítésére fog sor kerülni, amelyben
5 teljes komfortú apartmanház
foglal majd helyet. Mindez
a vizesblokk kialakítás után
egy hosszútávú szálláshelyfejlesztés második üteme,
amivel Soltvadkert a modern
kor igényeit kielégítő kempingszolgáltatást tud nyújtani.
Gratulálok a beruházáshoz, sok
vendéget kívánok a használatához!” - írta oldalán a képviselő.
Mint megtudtuk, az apartmanházak két, illetve négyszemélyesek lesznek, ez utóbbiak
pótágyazhatók.

A beruházás helyszínén Kárász András alpolgármester
fogadta a megbeszélésre érkezőket.

Ordason 2021-ben sem
torpant meg a fejlesztések
dinamikája, Szabó Zsolt
polgármester szavai szerint
egy nagyon eredményes
évet tudhat maga mögött az
önkormányzat. Az elmúlt év
sikereiről, fejlesztéseiről a
település vezetője tájékoztatta portálunkat.
„Szerintem egy nagyon eredményes 2021. évet tudhatunk
magunk mögött Ordason. Több
pályázatunk volt sikeres, közülük is az egyik legjelentősebb
a községháza tetőfelújítása,
amely mintegy 10 millió forint értékű beruházás. Ezúttal
is a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (JETA)
támogatásával sikerült a látványában is szép, igényes tetőt
megvalósítani.
Nagy öröm volt számunkra,
hogy sikeresen szerepeltünk a
Start járda- és útprogram pályázaton. Ennek keretében a
Lovas utca két szakaszát tudtuk
felújítani, valamint az Erdősor
utcában sikerült egy hosszabb
járdaszakaszt megújítani, mintegy 2 millió forint értékben.
Az iskolai ebédlő felújítása
szintén az elmúlt évben valósult
meg. Nagy szükség volt erre,
hiszen a faház épület 1990-ben
épült, így az eltelt több mint 30
év igencsak nyomot hagyott
rajta. A beruházás keretében az
épület hőszigetelése, új fűtési
rendszer kialakítása valósult
meg, és új hőszigetelő ablakokat is beépítettünk.” – mondta
a polgármester.
Szabó Zsolt hozzátette: A
Magyar Falu Program pályázatán 5 millió forintot sikerült

Szabó Zsolt polgármester
elnyerni játszótérfejlesztése.
A beruházás a gyerekek legnagyobb örömére december
végére elkészült.
A Belügyminisztérium útfelújítási pályázatán elnyert
összegből a Tölgyfa utca, továbbá a sportpálya melletti
Táncsics Mihály utca burkolatát tudtuk megújítani.
Szintén a Magyar Falu Program keretében 800 ezer forint
pályázati összegből vásároltunk öt darab parkgondozó
eszközt. Miután a község fejlődését szolgálja, szívesen osztom meg a nyilvánossággal,
hogy a Református Egyház
pályázatát támogatva 5 millió
forint értékben újult meg az
egyház ingatlanához tartozó
kert.
Ugyan az elmúlt évben nem
készült el, de áthúzódó beruházásként figyelemre érdemes,
hogy a megyei önkormányzat TOP pályázati forrásából
épülő csapadékvíz - elvezető
rendszer felújítása várhatóan a
2022. évben befejeződik - zárta
a 2021. év fejlesztéseiről szóló
tájékoztatását Szabó Zsolt, Ordas község polgármestere.
Zs.F.

